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 املقدمة

 :والقائل ،[8:]طه {هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي} :القائل              

 .[081:]األعراف { نئىئ مئ زئ رئ ّٰ}

ا عبد  ورسوله وأشهد أن محمد ، ا هل ودد  ال شيك  لهوأشهد أن ال إله إال

  :أما بعد ملسو هيلع هللا ىلص

 :تعاىل هلا أهمية كبرية ملا يأتي فإن معرفة أمساء اهلل

 ؛أشيف العلوم وأجلها على اإلطالق ،أن العلم با هل وأسمائه وصفاته :

ه وتعالى والمعلوم يف هذا العلم هو ا هل سبحان ،ألن شيف العلم بشيف المعلوم

اشتغال  ،والبحث التام عنه ،فاالشتغال بفهم هذا العلم ،بأسمائه وصفاته وأفعاله

ولذل  بينه اليسول  ،هبودصوله للعبد من أشيف الموا ،بأعلى المطالب

ببيانه لم كختلف فيه الصحابة رضي ا هل  ملسو هيلع هللا ىلصوالهتمام اليسول ،غاكة البيانملسو هيلع هللا ىلص

 .كما اختلفوا يف األدكام عليهم

وإخالص  ،وخوفه ورجائه ، تدعو إلى محبته وخشيتهأن معيفة ا هل :

إال بمعيفة  ،وال سبيل إلى معيفة ا هل ،العبدوهذا هو عين سعادة  ،العمل له

 .ه يف فهم معانيهاقوالتف ،أسمائه الحسنى

 ،مما كزكد اإلكمان ،أن معيفة ا هل سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى :

إن اإلكمان بأسماء ا هل الحسنى    :ديكما قال الشيخ عبد اليدمن بن سع

  :التوديد الثالثة ومعيفتها كتضمن أنواع

 احلم



 

 

8
       

U 
 .وتوديد األسماء والصفات -3  .وتوديد اإللهية -2  .توديد اليبوبية -1

واالسرتادة من  ،هو الفيح  :اليوح   األنواع هي روح اإلكمان وَرودهوهذ 

سماء ا هل وصفاته ازداد فكلما زاد العبد معيفة بأ ،وأصله وغاكته ،غم القلب

 .(1)إكمانه وقوي كقينه

 ،وهذا هو الغاكة المطلوبة منهم ،أن ا هل خلق الخلق ليعيفو  وكعبدو  :

معيفة  ،وزبدة رسالتهم ،مفتاح دعوة اليسل  ":نه كما كقول ابن القيم أل

 المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ إذ على هذ  المعيفة تبنى مطالب اليسالة

 .هذا بمعنا  .اهـ (2) "كلها من أولها إلى آخيها

وتيكه وتضييعه إهمال لما  ،اشتغال بما خلق له العبد ،فاالشتغال بمعيفة ا هل

ألن دقيقة  ،وليس معنى اإلكمان هو التلفظ به فقط دون معيفة ا هل ،خلق له

 وكبذل جهد  يف معيفة ا هل ،اإلكمان با هل أن كعيف العبد ربه الذي كؤمن به

 .وبحسب معيفته بيبه كزداد إكمانه  ،بأسمائه وصفاته

كما كقول  ،أن العلم بأسماء ا هل الحسنى أصل للعلم بكل معلوم :

إدصاء األسماء الحسنى والعلم هبا أصل للعلم بكل معلوم   ": ابن القيم

و علم فإن المعلومات سوا  إما أن تكون خلقا له تعالى أو أميا إما علم بما كونه أ

بما شيعه ومصدر الخلق واألمي عن أسمائه الحسنى وهما ميتبطان هبا ارتباط 

ألن  ،أصل إلدصاء كل معلوم ،وإدصاء األسماء الحسنى، المقتضى

  .(3) المعلومات هي من مقتضاها وميتبطة هبا

                                                           

 . (11التوضيح والبيان لشجية اإلكمان للسعدي )ص (1)

 (. 151-1/151 )الصواعق الميسلة على الجهمية والمعطلة البن القيم  (2)

 .(282/ 1) الفوائد عالم ط - الفوائد بدائع (3)
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العلم هبا علم بمعانيها والعلم بمعانيها كزداد به التوكل والثقة با هل  :

والخوف منه واليجاء فيه إذا أن كل اسم من أسماء ا هل كدل على معاين عزوجل 

  .بلغة وبدكعة

بل هي  ،معيفة أسماء ا هل الحسنى سبيل إلى التوسل هبا عند دعائه  :

يف التوسل هبا قبل  ملسو هيلع هللا ىلصمن أهم أسباب استجابة الدعاء فقد رغب رسول ا هل 

  َرُسولِ  َصاِدَب   د  ْبن ُعَبيْ  فعن َفَضاَلةَ  ،الدعاء يف الدنيا
ِ
 :َكُقوُل   ملسو هيلع هللا ىلص ا هل

  َرُسوُل  َسِمعَ »
ِ
دِ  َلمْ  َرُجًلا َيْدُعو فِي َصًَلتِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل َعَلى  ُيَصلِّ  َوَلمْ  َتَعاَلى، اَّللَ  ُيَمجِّ

  َرُسوُل  َفَقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ 
ِ
إَِذا  »: -لَِغْيرِهِ  َأوْ  -َلهُ  َفَقاَل  َدَعاهُ  ُثمَّ  «َهَذا َعِجَل » ملسو هيلع هللا ىلص: اَّلل

، َجلَّ  َربِّهِ  بَِتْمِجيدِ  َفْلَيْبَدأْ  َصلَّى َأَحُدُكمْ   ُيَصلِّي َعَلى النَّبِيِّ  ُثمَّ  َعَلْيِه، َوالثَّنَاءِ  َوَعزَّ

  . (1)«بَِما َشاءَ  َيْدُعو َبْعُد  ُثمَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

يف الشفاعة  وهو كذل  كتوسل هبا كوم القيامة كما يف ددكث أنس 

وإنما كحمد  وكثني عليه  ،(2)«ا ال أحسنها اآلنفأحمده بمحامد يعلمني إياه»

  .بأسمائه وصفاته

بمعيفتها والعلم هبا التخلق والعمل بما دلت عليه من المعاين فيما  :

  .كان غيي مختص با هل عزوجل

 :"عدة الصابرين"يف    قال ابن القيم

اتصف  ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان ادب خلقه إليه من "

بضدها، وهذا شأن  بصفة الشكي، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف

                                                                                                                                                    
 (.1181) أخيجه أبو داود (1)

 .متفق عليه (2)
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بموجبها، وأبغضهم إليه من اتصف  أدب خلقه إليه من اتصف :أسمائه الحسنى

والبخيل الم والجاهل والقاسي القلب ظوال بأضدادها، ولهذا كبغض الكفور،

كحب العلماء، وهو جميل كحب الجمال، عليم  ،والجبان والمهين واللئيم

 اليادمين، محسن كحب المحسنين، شكور كحب الشاكيكن، صبور رديم كحب

كلوم على  كحب الصابيكن، جواد كحب أهل الجود، ستيي كحب أهل السرت، قادر

كحب العفو، وتي  العجز، والمؤمن القوي أدب إليه من المؤمن الضعيف، عفو

وموجبها، وكل ما ، تهكحب الوتي، وكل ما كحبه فهو من اثار أسمائه وصفا

 .اهـ (1) "كبغضه فهو مما كضاذها وكنافيها

 : " (2822) السلسلة الضعيفة"قال األلباين يف .  «تخلقوا بأخالق ا هل » : تنبيه

وتأولو   ،دون عزو" (1/88) تأكيد الحقيقة العلية" أورد  السيوطي يفال أصل له "

وليس  ،عن الصفات المذمومة وتنزهوا ،اتصفوا بالصفات المحمودة :بأن معنا 

البن  "نقض التأسيس"ثم رأكت الحدكث يف .معنا  أن تأخذ من صفات القدم شيئا 

إن اَّلل خلق آدم على » :" ملسو هيلع هللا ىلصتيمية ذكي  يف فصل عقد  للكالم على معنى قوله 

 .اهـ «صورته

ثم إن هنال  صفات خاصة با هل كالكرب ونحو  ال كجوز للمخلوق أن كتصف 

 .كقال هبذا القول ا الفعلى هذ ،هبا

 َرُسوُل  َقاَل  : َقاَل   ُعَميَ  اْبنِ  التعبيد لها يف دال التسمية فعن : 

 
ِ
  َأْسَماِئُكمْ  َأَحبَّ  إِنَّ » ملسو هيلع هللا ىلص : ا هل

ِ
، َعْبُد  إَِلى اَّلل

ِ
ْحَمنِ  َوَعْبُد  اَّلل  .(2)«الرَّ

                                                           

 (.511/ 1ط عالم الفوائد ) -كيكن عدة الصابيكن وذخيية الشا (1)

 . (2132) أخيجه مسلم (2)
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اسم اتفقوا على تحيكم كل " :(1)يف مياتب اإلجماع وقد قال ابن دزم 

وما أشبه ذل  داشا عبد  -وعبد النبي -معبد لغيي ا هل كعبد عمي وعبد الكعبة 

 . اهـ "المطلب

  :(2)"ةمعجم المناهي اللفظي" يف  قال بكر أبو زيد

من باب اإلخبار فهو  لكن هذا ال كفيد جواز التعبيد به؛ ألنه دكاكة نسب مضى،"

 . هـا "ءال من باب اإلنشا

سم والصفة والفعل إذ ال سماء الحسنى كفيق بين االعلم باألبال  :

كجوز دعاؤ  بغيي االسم بل قد نص بعض أهل العلم كشيخ اإلسالم وغيي  أن 

 .دعاء الصفة كفي كما بينت ذل  يف كتابي التبيان ألدعية القيآن

معيفة األسماء الحسنى كظهي هبا من كمال ا هل مالم تعلمه إن  :

 .ل اسم كتضمن صفة أو صفات دالة على الكمالجهلتها ألن ك

 ى من تفسيي القيآن وتفسيي القيآنمعيفة أسماء ا هل الحسن  :

 .فيه ميغب

معيفة أسماء ا هل الحسنى كفهم به ما كدل عليه من األدكام   :

 ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن}  :تعالىكقوله 

 .[88:]المائدة {ٰى ٰر ٰذ يي

 ،عزكز دكيم دليل على أن ال عفو عن السارق إذا تعين عليه الحدففي قوله 

 .والحكيم الذي ال كجور يف دكمه ،فالعزكز القوي الذي كأخذ

                                                           
 .(151مياتب اإلجماع )ص: ( 1)   

 .(328: ص) اللفظية المناهي معجم (2)   
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 هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى}  :ويف قوله تعالى

ألن ا هل ختم  ؛دليل على التجاوز عن هذا الصنف، [83:]المائدة {خب حب جب

 .اليدمة الدالة على عدم المؤاخذةو ،اآلكة بالمغفية الدالة على التجاوز

معيفة أسماء ا هل الحسنى سبب من أسباب دخول الجنة على   :

 .«من أحصاها دخل الجنة» :ما كأيت يف ددكث أبي هيكية

ألهنا   ؛معيفة أسماء ا هل الحسنى كحبه ا هل وكحب العامل هبا :

  َعْبدِ  مدح له َعنْ 
ِ
؛  ِمنَ  َأْغَيرُ  اَل َأَحَد » : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول ا هل   :َقاَل   ا هل

ِ
اَّلل

مَ  َولَِذلَِك  ؛  ِمنَ  اْلَمْدُح  إَِلْيهِ  َأَحب   َواَل َشْيءَ  ِمنَْها َوَما َبَطَن، َما َظَهرَ  اْلَفَواِحَش  َحرَّ
ِ
اَّلل

 .متفق عليه «َنْفَسهُ  َمَدَح  َولَِذلَِك 

  َرُسوَل  َأن   :َعاِئَشةَ  َعنْ 
ِ
، َعَلى َرُجاًل  َث َبعَ  ملسو هيلع هللا ىلص ا هل ة  َوَكاَن َكْقَيُأ  َسِيك 

َْصَحابِِه فِي َصاَلتِِهْم، َفَيْختُِم بِـ
ِ
ا ،{يل ىل مل خل} أل  لَِيُسولِ  َذلَِ   ُذكِيَ  َرَجُعوا َفَلم 

 
ِ
َي  ":،َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصا هل

ِ
ء   َسُلوُ ؛أل

ْ
ْدَمنِ :َفَقاَل  َفَسَأُلوُ ،"َذلَِ ؟ َكْصنَعُ  َشي َن َها ِصَفُة الي 

ِ
؛ أل

  ،َأَنا ُأِدبُّ َأْن َأْقَيَأ بَِهافَ 
ِ
  .متفق عليه «ُيِحب هُ  اَّللَ  َأنَّ  َأْخبُِروهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل ا هل

من عيف أسماء ا هل الحسنى وما دلت عليه من المعاين   :

 ّٰ ِّ ُّ}  :عيف نفسه ومن جهلها فهو لما سوا  أجهل كما قال تعالى

 .[01:الحشر] {مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ

  :معيفة أسماء ا هل الحسنى سبب لخشيته كما قال تعالى  :

 .[28:]فاطر {حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس}

ْوِط، َأْضرُِب  ُكنُْت »  :اْلَبْدِريُّ  وعن أبي َمْسُعود   ي بِالسَّ
ا لِ  َفَسِمْعُت  ُغًَلما

ا ِمنْ  ْوَت  َأْفَهمِ  َفَلمْ   .«َأبا َمْسُعود   اْعَلمْ  » : َخْلِفي َصْوتا ا  : َقاَل  .اْلَغَضِب  مِنَ  الص  َفَلم 
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  َرُسوُل  َدَنا مِن ي إَِذا ُهوَ 
ِ
 .«َأَبا َمْسُعود   اْعَلمْ  َأَبا َمْسُعود ، اْعَلمْ  »: َيُقوُل  َفإَِذا ُهوَ  ملسو هيلع هللا ىلص ا هل

ْوطَ  َفَأْلَقْيُت  : َقاَل   ِمنَْك  َعَلْيَك  َأْقَدرُ  اَّللَ  َأنَّ  َأَبا َمْسُعود   اْعَلمْ  » : َفَقاَل  َيِدي، ِمنْ  السَّ

ا َبْعَدهُ  اَل َأْضرُِب  : َفُقْلُت  : َقاَل  «َعَلى َهَذا اْلُغًَلم ا َمْمُلوكا   .(1)«َأَبدا

 :كل عبادة وصفاته العال أصُل  ،معيفة أسماء ا هل الحسنى : 

ب ما فال كجتن امتثال األوامي واجتناب النواهي، معيفة ا هل تعالى أصُل  نعم،

إال َمن عَيف ا هل؛ ولذل  جاء يف الصحيحين  وال كمتثل ما كحبه ا هل، ُكغضب ا هَل،

  َرُسوَل  َأن   َعب اس   اْبنِ  َعنِ 
ِ
ا َبَعَث  ملسو هيلع هللا ىلص ا هل  َعَلى اْلَيَمِن، ُمَعاًذا  َلم 

َك » :َقاَل  َل  ؛ َفْلَيُكنْ  كَِتاب   َأْهلِ  َعَلى َقْوم   َتْقَدمُ  إِنَّ ، ِعَباَدةُ  إَِلْيهِ  مْ َما َتْدُعوهُ  َأوَّ
ِ
 اَّلل

 فِي َيْوِمِهمْ  َصَلَوات   َخْمَس  َعَلْيِهمْ  َفَرَض  َقْد  اَّللَ  َأنَّ  َفَأْخبِْرُهمْ  اَّللَ  َعَرُفوا َفإَِذا

َعَلى  َوُتَرد   َأْمَوالِِهمْ  ِمنْ  َزَكاةا  َعَلْيِهمْ  َفَرَض  اَّللَ  َأنَّ  َفإَِذا َفَعُلوا َفَأْخبِْرُهمْ  َوَلْيَلتِِهْم،

 .(2)«النَّاسِ  َأْمَوالِ  َكَرائِمَ  َوَتَوقَّ  ِمنُْهمْ  َفإَِذا َأَطاُعوا بَِها َفُخْذ  ُفَقَرائِِهْم،

معيفة أسماء ا هل الحسنى من أعظم أسباب زكاة القلوب  :

 .[01:]غافر {ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}وإصالح النفوس 

  َرُسوُل  َقاَل  : َقاَل  ،َأبِي ُهَيْكَيةَ  َعنْ و
ِ
إَِلى  اَل َينُْظرُ  اَّللَ  إِنَّ » ملسو هيلع هللا ىلص: ا هل

 .(3)«َوَأْعَمالُِكمْ  إَِلى ُقُلوبُِكمْ  َينُْظرُ  َوَلكِنْ  َوَأْمَوالُِكْم، ُصَوِرُكمْ 

والتأسي به سبب لكل  ملسو هيلع هللا ىلصمعيفة أسماء ا هل الحسنى تأسي بالنبي   :

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف}فالح 

 .[20:]األحزاب {حم جم

                                                           
 .(1258) سلمم أخيجه (1)

  ( .1158أخيجه البخاري ) (2)

 .  (2521) أخيجه مسلم (3)
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إلى غيي ذل  فإن هذا باب واسع ألن العلم به كتعلق بالواسع سبحانه وتعالى 

القول األسنى يف بيان )يف أسماء وصفاته وذاته وأفعاله وقد أسميت هذا المؤلف 

وا هل الموفق وأسأله التوفيق والسداد وأن كجعل ما ذكيت ، (معاني األمساء احلسنى

 .ضاته والحمد  هل رب العالمينإلى مي خالصا لوجهه نافعا لعباد  مؤد  

 

 

 

 :كتبه

 أبو محمد عبدالحميد بن يحيى الزُّعكري
 وكتبت هذه المقدمة 

 جب لعام في مدينة القاهرة الثامن عشر من ر 

 .لفوأأربعة وأربعين وأربعمئة 

M0N 
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 سبب تأليف الكتاب

 .ا هل التربك بذكي أسماء  :األول

لعلها أن تحفظ وككون منه الداللة الدخول يف سل  من نظمها، و :الثاني

 .عليها، والدال على الخيي كفاعله

 .اليد على من زعم دصيها يف تسعة وتسعين :الثالث

وكجب أن تؤخذ األسماء والصفات من الكتاب والسنة إذ ال مجال للعقل فيه 

 .ا هل ألنه من أمور الغيب التي ال كعلمها إال 

  :ومسيت باحلسنى ألمور منها 

الذي ال كنطق عن   ملسو هيلع هللا ىلصا هل تعالى سمى هبا نفسه وسماُ  هبا رسوله  أن -1

 .الهوى

 .أهنا مذكورة يف الكتاب والسنة الصحيحة -2

 { نئىئ مئ زئ رئ ّٰ} :قال ا هلأن ا هل كدعى هبا،  -3

 .[081:األعراف]

 .أهنا أسماء مدح وكمال -4

  .أهنا متضمنة لصفات مدح وكمال -5

 

M0N 
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 اء والصفاتقواعد مهمة يف باب األمس

قد َتَكَلمُت على باب األسماء والصفات يف مؤلفات مستقلة، وفيها بيان ما 

بمقتضى  ووجوب التعبد  هل  ،تضمنه القيآن من األجمال والتفصيل

  :أسمائه وصفاته ونشيي هنا إلى بعض هذ  القواعد إجمااًل 

 { نئىئ مئ زئ رئ ّٰ} :، َقاَل ا هُل َتَعاَلىأسماء اَّلل كلها حسنى -1

، [8:]طه {جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي} :، وَقاَل َتَعاَلى[081:]األعراف

 جغ جعمع مظ حط خضمض حض جض مص خص} :وَقاَل ا هُل َتَعاَلى
   .[23:]الحشر {خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ

سنها أهنا أسماء مدح وكمال، وتتضمن صفات مدح وكمال، وأهنا ومن ُد 

ا، وقد ذكي نحو هذا أمينا أن ندعو  هب مذكورة يف الكتاب والسنة، وأن ا هل 

  .شيخ اإلسالم، والشيخ السعدي 

، وهذا من كمالها أسماء اَّلل أعًلم وأوصاف فكل اسم يتضمن صفة -2

، وَقاَل [5:]الشورى {زت رت يب ىب نب مب زب} :ودسنها، َقاَل ا هُل َتَعاَلى

، فاليديم هو ذو اليدمة، [088:]األنعام { ييٰذ ىي مي خي} :ا هُل َتَعاَلى

  .فور هو ذو المغفيةكما أن الغ

 :، أي[081:]الصافات {حم جم هل مل خل حل جل} :وَقاَل َتَعاَلى

  .صادب العزة المتصف هبا

 :، أي[58:]الذاريات {يث ىث نث مث زث رث يت ىت} :وَقاَل َتَعاَلى

  .صادب القوة
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وهو السميع كسمع، والبصيي كبصي، والعليم كعلم، كما هو معلوٌم عقاًل، 

زعم أنه سميع بال سمع، بصيي بال بصي، تعالى ا هل وشيًعا، وعيًفا، خالًفا لمن 

 .عن قولهم علًوا كبيًيا

موصف بما وصف به نفسه يف كتابه الكريم، وما صح عن نبيه  أن اَّلل  -3

َم الصادق األمين ، وبيان ذل  أن باب أسماء محمد َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه َوَسلَّ

ف يف أثبتها على الكتاب والسنة الصحيحة؛ ألنه وصفاته توقيفية، ُكَتوق ا هل 

  .ملسو هيلع هللا ىلصبذل  إلى محمد  ، وقد أودى ا هل ال كعيف كيف ا هل إال ا هل 

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت} :والدليل على هذ  القاعدة

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 .[88:]األعراف {نن من زن رن

، ال سيما ملسو هيلع هللا ىلصرسوله يجب على جميع المسلمين أن ينقادوا للكتاب وسنة  -4

أثبتناه،  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله النصوص الشرعية، فما أثبته اَّلل يف هذا الباب الذي بابه

 مل خل} :والدليل قوله ا هل  نفيناه، ملسو هيلع هللا ىلصورسوله  وما نفاه اَّلل

 ني مي زي ري ٰى}:، وقوله تعالى[082:]آل عمران { هل

  .[7:]الحشر {جئحئ يي ىي

فنثبت  .[58:اء]النس {مق حق مف خف حف جف} :فمثال اإلثبات، قوله تعالى

  .السمع والبصي  هل 

، فينز  ا هل [255:]البقرة { مبهب خب حب جب هئ} :ومثال النفي، قوله تعالى

  عن النوم، ومقدماته لكمال قيوميته؛ وألنه نفى ذل  عن نفسه، وهنا 
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وهو أن الصفات المنفية البد أن تتضمن كمال الضد ألن النفي ودد   :تنبيه

ُكنفى عن ا هل تعالى الظلم،  :ل الضد صار كمااًل، فنقولعدم، وإذا اثبت به كما

لكمال  [082:]آل عمران {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى } :كما َقاَل َتَعاَلى

 هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي} :عدله تعالى، ويف قوله تعالى
 .لكمال علمه وقدرته وهكذا [33:]فاطر {لك هش مش هس مس مثهث

ى الباطل والضًلل عند اإلثبات والنفي يجب التخلي من محاذير تجر إل -5

 .وتجر إلى الزيغ واالنحراف

  .الحذر كل الحذر من التكييف والتمثيل :عند اإلثبات :أوالا 

كيفية وهيئة، فإن اقرتن هذا التكيف  أن تتخيل لصفة ا هل  :والتكييف

بشيء موجود كان تمثيالً، وإن لم كقرتن كان تكيًفا، والتكييف والتمثيل من 

 {مه جه ين ىن من} :ا هل وصفاته، فا هل كقول أعظم اإللحاد يف أسماء

 جه ين} :، وكقول[55:]مريم {من خن حن جن يم} :، وكقول[3:]اإلخًلص

 .[00:]الشورى {خي حي جي يه مهىه

ُّ َشْيُخ اْلُبَخاِري  َقاَل 
اد  اْلُخَزاِعي َمْن َشب َه ا هَل بَِخْلِقِه َفَقْد  :ويف أثي ُنَعْيِم ْبِن َدم 

َوَصَف ا هُل بِِه َنْفَسُه َفَقْد َكَفَي، َوَلْيَس َما َوَصَف ا هُل بِِه َنْفَسُه َواَل َكَفَي، َوَمْن َجَحَد َما 

  .َما َوَصَفُه بِِه َرُسوُلُه َتْشبِيًها

كيفية ودقيقة لكننا نجهلها؛ ألهنا ال  وكجب أن نؤمن أن لصفات ا هل

رآ  عنه، وكل هذ   أو إلى مثيله، أو كحدث  من ،تعلم كيفية الشيء إال بالنظي إليه

 .منتفية يف دق ا هل تعالى
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  :كجب التخلي من محذوركن :عند التنزكه :ثانياا

 .التحيكف :والثاين   .التعطيل :األول

من  هو تعطيل ا هل  :هو التفيكغ، ويف االصطالح :والتعطيل يف اللغة

  .أسماء  وصفاته وأفعاله أو من بعضها

هو الميل بأدلة الكتاب والسنة عما  :هو الميل، ويف االصطالح :والتحريف

دلت عليه، وككون التحيكف إما بتغييي اللفظ بزكادة أو نقصان أو هبما أو تغييي 

 .المعنى

كد ا هل كيدي، فهذا باطل وكفي، أو  :ومن هذ  األمثلة المحذورة، قول القائل

 وهذا باطل، :كذا وكذا على كيفية ليست كالمخلوقات، نقول كد ا هل  :قوله

 .وكفي، وديام؛ ألن  تقول على ا هل ما ال تعلم

كد ا هل، هي نعمته،  :ومن أمثلتها يف باب التحيكف والتعطيل، أن كقول القائل

هذا باطل وديام، وكفي؛ ألن  صيفت اللفظ عن ظاهي  الذي أردا  ا هل  :نقول

وهو إثبات اليد  هل سبحانه كًدا تليق بجالله ال تماثل صفات المخلوقين؛ ، 

 .[00:]الشورى {خي حي جي يه مهىه جه ين}إذ 

 خي حي} :كقول ا هل  :يتضمن صفة كل اسم من أسماء اَّلل  -6
، فاسم الحي كتضمن صفة الحياة التي لم [58:]الفرقان {ٰذ يي ىي مي

كتضمن اسم السميع  {ام يل ىل} :تسبق بعدم وال كلحقها فناء، وكقوله

أعالم وأوصاف، وهذا من صفة السمع، واسم العليم صفة العلم؛ ألن أسماء ا هل 

 .دسنها فهي تدل على الذات والوصفية
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 يه } :، كقوله تعالىإلى نفسه يشتق منه صفة كل فعل  أضافه اَّلل  -7
 {نب مب زب رب يئ} :، وكقوله تعالى[55:]آل عمران { حي جي

َأن   :ملسو هيلع هللا ىلصوكقول النبي ،  هل صفة الكالم كما كليق بجالله، فنثبت [053:]النساء

 
ِ
ْنَيا ِحيَن َيْبَقى » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل ا هل َماِء الد   إَِلى السَّ

َينِْزُل َرب نَا َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُكلَّ َلْيَلة 

ْيِل اآلِخرُ  صفة النزول كما  فنثبت  هل  ،(1)الصحيحين، الحدكث يف «ُثُلُث اللَّ

 .كليق بجالله

العين، من المعاين التي تقوم بغيرها كالوجه، و ما أضيف إلى اَّلل  -8

والكًلم، واليد، وغير ذلك، فهو إضافة صفة إلى موصوف، وما أضيف إلى اَّلل 

  ، كناقة من المعاين التي تقوم بنفسها فإضافتها إلى اَّلل إضافة خلق أو ملك 

 
ِ
، وهكذااَّلل

ِ
، وعبد اَّلل

ِ
   .، وبيت اَّلل

 فإنه يبقى على ظاهره المتبادر للسان كل دليل  يدل على وصف اَّلل  -9

العربي، والفطرة السليمة المستقيمة وال يجوز تحريفه؛ ألن هذا من اإللحاد 

 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ} :، َقاَل َتَعاَلى الذي حرمه اَّلل

 .[080:]األعراف {نت مت زت رت يب نبىب مب زب

، [015:]الشعراء {يي ىي ني مي}أنزل القيآن  أن ا هل :ومعلوم

 جناكة على القيآن وعلى فصيف اللفظ من المعاين الحقة إلى معاين باطلة كعترب

 .رب العالمين

لُِيعلم أن المتصف بالصفات أكمل من الذين ال صفات له، فًل يعقل أن  -11

يكون المخلوق المربوب الضعيف المحتاج يسمع، ويبصر، ويعلم، ويقدر، 

                                                           

 . ( َعْن َأبِي ُهَيْكَية858مسلم )(، و1115البخاري ) (1)
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الكمال الًلئق به مما أثبته لنفسه  معطل عن ذلك، بل يثبت َّلل  واَّلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوما أثبته له رسوله 

 َعَلْيِهْم، فهم قد أثبتوا َّلل  -11
ِ
 لسنا أحرص واتقى من السلف ِرْضَواُن اَّلل

من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكيف،  ملسو هيلع هللا ىلصما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله 

، فال كلبس علينا شياطين الجهمية، والمعتزلة، واألشاعية، والقيامطة، وال تمثيل

 ."تباع من سلفايف وكل خير "عنكبوت والفالسفة، بشبه أوهى من خيط ال

أعلم وأحكم، فالسير عليها يف جميع جوانب الحياة فما طريقة السلف  -12

 .من خير إال وسبقونا إليه، وما من شر وضير إال وحذرونا منه

  .اهـ (1)"َعَلْيَك بِآَثاِر َمْن َسَلَف َوإِْن َرَفَضَك النَّاُس " : َقاَل األَْوَزاِعي   

أنزل القرآن وذكر فيه صفاته وأسمائه وما يتعلق بذلك،  اَّلل  إنَّ  -13

وذكر فيه األحكام وما يتعلق بها، وذكر فيه القصص وغير ذلك، وكل هذه 

اآليات ُتتلى على العالم والجاهل، والذكر واألنثى، فليبلغ دين اَّلل الحق 

ا يف هذا الباب  .وخصوصا

، وهذ  القاعدة رد األخرى يف بعض الصفات كالقول يف الصفاتالقول  -14

سبع صفات، وهي المجموعة يف قول  على األشاعية الذكن كثبتون  هل 

  :السفاركني

مُ   ُمِيكــــــٌد قــــــاِدٌر َعــــــال 
ي
 َدــــــي

 

ـــمُع والَبَصـــُي والَكـــالمُ     َلـــُه الس 

الصفات التي دل  زاعمين أن هذ  دل عليها العقل، فيلزمهم أن كثبتوا  هل  

واليضى، والسخط، والكياهة، وغيي ذل  مما ثبتت به  عليها الشيع كالغضب،

                                                           

 (.1/115« )الشيكعة»أخيجه اآلجيي يف  (1)
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النصوص، والعقل الصحيح ال كعارض النقل الصحيح، والعقل كعترب يف هذا 

 .الباب ويف غيي  من أبواب الشيع منقاًدا ال قائًدا

، َقاَل ا هُل موصوف بالنفي واإلثبات واألصل اإلثبات بأن اَّلل العلم  -15

 ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} :َتَعاَلى

 حئ جئ يي ىي ني مي} :، وَقاَل َتَعاَلى[3-0:]اإلخًلص {ىه مه جه

 جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ
 جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ
 مل خل حل مكجل لك خك جكحك مق حق مف حفخف جف مغ
 .[255:]البقرة {هل

، على ما تقدم وككون لبيان عموم كماله  والنفي ال بد أن كتضمن كمال الضد 

، [00:]الشورى {خي حي جي يه مهىه جه ين} :المقدس كما يف قوله

 ِّ ُّ َّ ٍّ} :وككون لدفع توهم النقص، كما يف قوله تعالى
، وككون ليد ما [88:]النجم {مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 .[8:]اإلخًلص {خن حن جن يم ىم} :ادعا  يف دقه المبطلون، كما يف قوله

 ْبِن ، اَّلل تعالى غير محصورة بعدد معلوم لناأسماء  -16
ِ
لحدكث َعْبِد ا هل

  :، َقاَل َمْسُعود  
ِ
 :َما َقاَل َعْبٌد َقط  إَِذا َأَصاَبُه َهمٌّ َوَحَزنٌ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل ا هل

يَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل 
اللُهمَّ إِنِّي َعْبُدَك، َواْبُن َعْبِدَك، اْبُن َأَمتَِك، َناِصَيتِي بَِيِدَك، َماض  فِ

يَّ َقَضاُؤَك، أَ 
ْيَت بِِه َنْفَسَك، َأْو َأْنَزْلَتُه فِي كَِتابَِك، َأْو فِ ْسَأُلَك بُِكلِّ اْسم  ُهَو َلَك، َسمَّ

ا ِمْن َخْلِقَك، َأِو اْسَتْأَثْرَت بِِه فِي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعنَْدَك، َأْن َتْجَعَل اْلُقْرآَن  ْمَتُه َأَحدا َعلَّ

ي، إاِلَّ َأْذَهَب اَّللُ َربِيَع َقْلبِي، َوُنوَر َصْدِري، َوِجًَلَء   ُحْزنِي، َوَذَهاَب َهمِّ



 
 

 

23       

ا ُه، َوَأْبَدَلُه َمَكاَن ُحْزنِِه َفَرحا َم َهُؤاَلِء  :َقاُلوا ،«َهمَّ  َكنَْبِغي َلنَا َأْن َنَتَعل 
ِ
َكا َرُسوَل ا هل

َمُهنَّ » :اْلَكلَِماِت؟ َقاَل    أدمد، وابن ، روا«َأَجْل، َينَْبِغي لَِمْن َسِمَعُهنَّ َأْن َيَتَعلَّ

التبيني خلطأ من حصر أمساء )، وهو صحيح، وقد خيجته يف كتابي دبان، والحاكم

 .(اهلل يف تسعة وتسعني

أنه  :(182)، عند اإلمام مسلم وكدل على عدم الحصي، ددكث َعائَِشَة 

 اللُهمَّ َأُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخطَِك، َوبُِمَعاَفاتَِك ِمنْ » :كان كقول وهو ساجد ملسو هيلع هللا ىلص

، «ُعُقوَبتَِك، َوَأُعوُذ بَِك ِمنَْك اَل ُأْحِصي َثنَاءا َعَلْيَك َأْنَت َكَما َأْثنَْيَت َعَلى َنْفِسَك 

 .والثناء على ا هل تعالى إنما ككون بالصفات الُعلى واألسماء الحسنى
يف  (333-3/332) «درء تعارض العقل والنقل»كما يف   قال شيخ اإلسًلم

أنه ال كحصي ثناًء عليه، ولو  ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب  :اآلنف الذكي كالمه على ددكث عائشة

أدصى أسمائه تعالى ألدصى صفاته كلها، فكان كحصي الثناء عليه؛ ألن صفاته 

 اهـ .إنما كعرب هبا عن أسمائه

َأن   :«الصحيحين»، يف ، وَأَنس   وجاء يف ددكثي َأبِي ُهَيْكَيةَ 

 
 
َفَأْحَمُد َربِّي بَِمَحاِمَد » : الشفاعة، َقاَل عند أن كأيت إلى ربه كستأذنه يف ملسو هيلع هللا ىلصالن بِي

َمنِيَها َربِّي ، وهذا كدل على أن من «بَِمَحاِمَد اَل َأْقِدُر َعَلْيِه اآلنَ » :، ويف رواكة«َعلَّ

 .يف الدنيا ملسو هيلع هللا ىلصأسماء ا هل تعالى وصفاته ما لم كطلع عليه رسوله 

ب، فذهب بعضهم وأما من ذهب إلى أهنا محصورة فقد اضطيبوا غاكة االضطيا

ثالثمائة ووادد، وذهب بعضهم إلى أهنا  :إلى أهنا ثالثمائة فقط، وقال بعضهم

 .أربعة ألف، وال دليل على هذ  األقوال كلها :خمسة ألف، وقال بعضهم

، ودصيها بعضهم بتسعة وتسعين اسًما مستدلين بحدكث َأبِي ُهَيْكَيَة 
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 تِْسَعةا َوتِْسعِ » :عند الشيخين

ِ
ا، َمْن َأْحَصاَها َدَخَل إِنَّ َّلل ا ِماَئةا إاِلَّ َواِحدا يَن اْسما

 -، وال داللة لهم فيه، وإنما قال بحصيها بتسع وتسعين ابن دزم «الَجنَّةَ 

القول بالحصي استظهي  الحافظ ابن دجي و –ومخالفاته يف هذا الباب مشهورة 

تقد كما أشار إلى ه ما كنيلع هو من علماء الشافعية إال أن كالم ابن كّج، ومن 

فيبما كان هذا منها، ولم أقف على نص كالمه، ولو  «البداكة»ذل  ابن كثيي يف 

 .وقف عليه ليبما استظهي غيي ما استظهي  الحافظ، وا هل الموفق

ََدد   :قال ابن حزم
ِ
َوَقْد َصح  َأن َها تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن اْسًما َفَقْط، َواَل َكِحلُّ أل

اَلُم َقاَل َأْن ُكِجيَز  َن ُه َعَلْيِه الس 
ِ
َفَلْو َجاَز َأْن  «ِماَئةا َغْيَر َواِحد  » :َأْن َكُكوَن َلُه اْسٌم َزائٌِد أل

اَلمُ  ، َوَلْو َكاَن َهَذا َلَكاَن َقْوُلُه َعَلْيِه الس   :َكُكوَن َلُه َتَعاَلى اْسٌم َزائٌِد َلَكاَنْت مِاَئَة اْسم 

 .«المحلى باآلثار» .اهـ .ِذًبا َوَمْن َأَجاَز َهَذا َفُهَو َكافِيٌ كَ  «مِاَئًة َغْيَي َواِدد  »

 «درء تعارض العقل والنقل»يف   ورد عليه شيخ اإلسًلم وغيره، قال

 ِتْسَعةا » :ملسو هيلع هللا ىلصأن قول النبي  :والصواب الذي عليه الجمهور :(3/332)
ِ
إِنَّ َّلل

ا ا ِماَئةا إاِلَّ َواِحدا ْسِعيَن اْسما
أدصى  أن من :دخل الجنة؛ معنا  ، من أدصاها«َوتِ

له إال تسعة  التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة، وليس المياد أنه ليس

 اهـ .وتسعين اسًما

فإن الذي عليه جماهيي المسلمين أن أسماء ا هل أكثي من تسعة  : وقال

ْسِعيَن اْسما » :قوله :وتسعين، قالوا، ومنهم الخطابي
 تِْسَعةا َوتِ

ِ
ا َمْن َأْحَصاَها إِنَّ َّلل

 .اهـ .، التقيد بالعدد عائد إلى األسماء الموصوفة بأهنا هذ  األسماء«َدَخَل الَجنَّةَ 

 تِْسَعةا َوتِْسِعيَن » :قوله :(288) «شفاء العليل»يف   قال ابن القيم
ِ
إِنَّ َّلل

ا ، ال كنفي أن ككون له غييها، والكالم جملة واددة أي له أسماء موصوفة «اْسما
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  الصفة، كقال لفالن مائة عبد أعدهم للتجارة، وله مائة فيس أعدهم هبذ

 .للجهاد، وهذا قول الجمهور، وخالفهم ابن دزم، فزعم أن أسماء ا هل تنحصي

  .اهـ

َفَق اْلُعَلَماُء َعَلى َأن  َهَذا اْلَحِدكُث َلْيَس فِيِه َدْصٌي  : وقال النووي ات 

َْسَمائِِه ُسْبَحاَنُه َوَتعَ 
ِ
اَلى َفَلْيَس َمْعنَاُ  َأن ُه َلْيَس َلُه َأْسَماٌء َغْيَي َهِذِ  الت ْسَعِة َوالت ْسِعيَن أل

َوإِن َما َمْقُصوُد اْلَحِدكِث َأن  َهِذِ  الت ْسَعَة َوالت ْسِعيَن َمْن َأْدَصاَها َدَخَل اْلَجن َة َفاْلُمَياُد 

ْخَباُر َعْن ُدُخوِل اْلَجن ِة بِإِْد  ْخَباِر بَِحْصِي اأْلَْسَماِء اهـاإْلِ   .َصائَِها اَل اإْلِ

  .مراتب اإلحصاء :فائدة
 :(0/053) «البدائع» يف  قال ابن القيم

 .إدصاء ألفاظها وعددها :المرتبة األولى

 .فهم معانيها، ومدلولها :المرتبة الثانية

 {نئ مئ زئ رئ ّٰ} :دعاء  هبا كما َقاَل َتَعاَلى :المرتبة الثالثة
دعاء طلب  :دعاء ثناء وعبادة، والثاين :أددها :، وهو ميتبتان[081:عراف]األ

  .اهـ .ومسألة

هو الميل هبا عن  :، واإللحاديحرم اإللحاد يف أسماء اَّلل وصفاته وآياته -17

 نئىئ مئ زئ رئ ّٰ} :معانيها الحقة إلى معاين باطلة، َقاَل ا هُل َتَعاَلى

  .[081:]األعراف {نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ

 «القواعد الحسان»والملحدون يف هذا الباب أنواع، كما ذكيت يف كتابي 

  :وهو أنواع :ديث قلت

أن كنكيها، أو كنكي شيًئا منها، أو مما دلت عليه من  :إلحاد المعطلة :األول
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U 
الصفات واألدكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية الذكن كعطلون األسماء، 

ثبتون األسماء، وكنفون الصفات، أو كاألشاعية والصفات، والمعتزلة الذكن ك

 .الذكن كثبتون األسماء، وسبًعا من الصفات

وهو أن كجعلها دالة على صفات تشابه صفات  :إلحاد الممثلة :الثاين

 .المخلوقين

 :إلحاد من سمى اَّلل بغير أسمائه الثابتة له :الثالث

، «، والعشق، واللذةالعلة الفاعلة»، والفالسفة «األب»كتسمية النصارى له 

وهذا من القول على ا هل تعالى بال علم مع ما تتضمن من المعاين الباطلة، َقاَل ا هُل 

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت} :َتَعاَلى

 {نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 .[88:]األعراف

 :إلحاد المشركين، ومن إليهم :الرابع

ماء لألصنام، كاشتقاق العزى من ديث كشتقون من أسماء ا هل تعالى أس

العزكز، والالت من اإلله ومناة من المنان، يف قول ألهل العلم، ومنه أن ُكسمى 

  .غيي ا هل تعالى بأسمائه المختصة به

 :(025) «تحفة المودود بأحكام المولود»يف  قال ابن القيم 

ْنَسان بِِه َأسَماء اليب تبَ   ا كْمنَع َتْسِمَية اإْلِ ارك َوَتَعاَلى َفاَل كجوز الت ْسِمَية َومِم 

باألدد والصمد َواَل بالخالق َواَل باليازق َوَكَذلَِ  َسائِي اأْلَْسَماء المختصة 

باليب تَبارك َوَتَعاَلى َواَل تجوز َتْسِمَية اْلُمُلوك بالقاهي َوالظ اِهي َكَما اَل كجوز 

 .َباطِن وعالم الغيوبتسميتهم بالجبار والمتكرب َواأْلول َواآْلخي َوالْ 
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، َعْن َكِزكَد َكْعنِي اْبَن  :فِي سنَنه َوقد َقاَل َأُبو َداُود بِيُع ْبُن َنافِع  َثنَا الي  َدد 

ا َوَفَد إَِلى  ِ ، ُشَيْكح  َعْن َأبِيِه َهانِئ  َأن ُه َلم  ، َعْن َأبِيِه، َعْن َجد  اْلِمْقَداِم ْبِن ُشَيْكح 

 
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصى اْلَمِدكنَة َمَع َقْومِِه َسِمَعُهْم َكْكنُوَنُه بَِأبِي اْلَحَكِم، َفَدَعاُ  إِلَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل ا هل

إِن  َقْومِي  :َفَقاَل  «إِنَّ اَّللَ ُهَو اْلَحَكُم، َوإَِلْيِه اْلُحْكُم، َفِلَم ُتْكنَى َأَبا اْلَحَكِم؟» :َفَقاَل 

ء  َأَتْونِي، َفَحَكْمُت َبيْ 
ْ
 كِاَل اْلَفِيكَقْيِن، َفَقاَل َرُسوُل إَِذا اْخَتَلُفوا فِي َشي

َ
نَُهْم َفَيِضي

 
ِ
لِي ُشَيْكٌح، َوُمْسلمة، َوَعْبُد  :َقاَل  «َما َأْحَسَن َهَذا، َفَما َلَك ِمَن اْلَوَلِد؟» :ملسو هيلع هللا ىلصا هل

، َقاَل 
ِ
ذكي  ، َوقد تقدم«َفَأْنَت َأُبو ُشَيْكح  » :ُشَيْكٌح، َقاَل  :ُقْلُت  «َفَمْن َأْكَبُرُهْم؟» :ا هل

ِحيح  ى بَمِلِك األَْمًلكِ »الَحِدكث الص  ، َرُجٌل َتَسمَّ
ِ
 .«َأْغَيُظ َرُجل  َعَلى اَّلل

َثنَا َأُبو َمْسَلَمَة  :َوَقاَل َأُبو َداُود ِل، َدد  َثنَا بِْشٌي ْبُن اْلُمَفض  ٌد، َدد  َثنَا ُمَسد  َدد 

يِي، َقاَل َسِعيُد ْبُن َكِزكَد، َعْن َأبِي َنْضَيَة، َعْن ُمَطي   خ   ْبِن الش 
ِ
 :َقاَل َأبِي :ِف ْبِن َعْبِد ا هل

 
ِ
يُِّد » :َأْنَت َسي ُدَنا، َفَقاَل  :َفُقْلنَا :ملسو هيلع هللا ىلصاْنَطَلْقُت فِي َوْفِد َبنِي َعامِي  إَِلى َرُسوِل ا هل السَّ

ُقوُلوا بَِقْولُِكْم، َأْو » :، َفَقاَل َوَأْفَضُلنَا َفْضاًل َوَأْعَظُمنَا َطْواًل  :ُقْلنَا «اَّللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى

ْيَطانُ  َأَنا َسيُِّد َوَلِد » :ملسو هيلع هللا ىلصَواَل ُكنَافِي َهَذا َقْوله  ،«بَبْعِض َقْولُِكْم، َواَل َيْسَتْجرَِينَُّكُم الشَّ

ا أعَطاُ  ا هل من سيادة الن ْوع اإلنساين وفضله وشيفه  «آَدمَ  َفإِن َهَذا إِْخَبار مِنُْه َعم 

ْطاَلق َفإِن َعَلْيهِ  ي د َفَذلِ  وصف لَيبه على اإْلِ م َوأما وصف اليب َتَعاَلى بَِأن ُه الس 

سيد اْلخلق ُهَو َمال  َأميهم ال ِذي إَِلْيِه كيجُعوَن وبأمي  كعلُموَن َوَعن َقْوله 

  .اهـ .كصدرون

تِي تطلق َعَلْيِه وَعلى َغيي  كا : (128) َوَقاَل  لسميع َوأما اأْلَْسَماء ال 

والبصيي واليءوف واليديم َفيجوز َأن كخرب بمعانيها َعن اْلَمْخُلوق َواَل كجوز َأن 

ْطاَلق بَِحْيُث ُكطلق َعَلْيِه َكَما ُكطلق على اليب َتَعاَلى اهـ   .كتسمى هبَا على اإْلِ
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 :إلحاد المفوضة :الخامس

دليل كدل على  الذكن كثبتون ألفاًظا ال معاين لها، وكيد هذا المذهب اليدي كل

  .تدبي وتعقل وتفهم للقيآن، إلى غيي ذل  مما هو مبين يف موطنه

، بمعنى أنه كثبت  هل ما اَّلل وصفاته توقيفية ال مجال للعقل فيهاأسماء  -18

 جكحك مق حق مف خف حف جف} :، َقاَل ا هُل َتَعاَلىملسو هيلع هللا ىلصأثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله 
وَقاَل ا هُل ، [85:]اإلسراء {حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت} :َتَعاَلى

 {نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
وما كمتنع إال  ،وما كجوز له ،، وال سبيل لمعيفة ما كجب  هل [88:]األعراف

 .هل السنة قاطبةمن طيكق الودي، وهذا باب مجمع عليه عند أ
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 س  األعم وبيان اال تفاضل األمساء والصفات
َثنَا َكْحَيى، َعْن ُشْعَبَة، َقاَل  : (1181)قال البخاري ٌد، َدد  َثنَا ُمَسد   :َدد 

َثنِي ُخَبْيُب  ْدَمِن، َعْن َدْفصِ  َدد  ، َعْن َأبِي َسِعيدِ  بن َعْبِد الي  بن  بن َعاِصم 

 ُكنُْت ُأَصل ي فِي الَمْسِجِد، َفَدَعانِي َرُسوُل ا :الُمَعل ى، َقاَل 
ِ
 :َفَلْم ُأِجْبُه، َفُقْلُت  ملسو هيلع هللا ىلص هل

، إِن ي ُكنُْت ُأَصل ي، َفَقاَل 
ِ
 خس حس جس مخ} :َأَلْم َيُقِل اَّللُ » :َكا َرُسوَل ا هل

َوِر فِي » :ُثم  َقاَل لِي .«[23:]األنفال { خصمص حص مس َمنََّك ُسوَرةا ِهَي َأْعَظُم الس  أَلَُعلِّ

ا َأَراَد َأْن َكْخُيَج، ُقْلُت َلهُ  .«دِ الُقْرآِن، َقْبَل َأْن َتْخُرَج ِمَن الَمْسجِ   :ُثم  َأَخَذ بَِيِدي، َفَلم 

َمنََّك ُسوَرةا ِهَي َأْعَظُم ُسوَرة  فِي الُقْرآنِ » :َأَلْم َتُقْل   مم خم حم} :؟، َقاَل «أَلَُعلِّ

ْبُع الَمَثانِي، َوالُقْرآُن الَعظِيُم الَِّذي ُأوتِيُتهُ  {يم ىم  .«ِهَي السَّ

َثنَا َأُبوَبْكيِ  :  (811)مقال اإلمام مسل َثنَا َعْبدُ  َدد   بن َأبِي َشْيَبَة، َدد 

  اأْلَْعَلى
ِ
لِيِل، َعْن َعْبِدا هل ، َعْن َأبِي الس  بن َرَباح   بن َعْبِد اأْلَْعَلى، َعِن اْلُجَيْكِيي 

 
 
، َعْن ُأَبي ، َقاَل  اأْلَْنَصاِري    :بن َكْعب 

ِ
ا الُمنِْذِر، َأَتْدِري َأي  َيا َأبَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل ا هل

 َمَعَك َأْعَظُم؟
ِ
َيا َأَبا الُمنِْذِر » :َقاَل  .ا هُل َوَرُسوُلُه َأْعَلمُ  :ُقْلُت  :َقاَل  «آَية  ِمْن كَِتاِب اَّلل

 َمَعَك َأْعَظُم؟
ِ
 حئ جئ يي ىي ني مي} :ُقْلُت  :َقاَل  «َأَتْدِري َأي  آَية  ِمْن كَِتاِب اَّلل

 مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ
 حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص خسمس حس جس
 .[255:]البقرة {هل مل خل حل مكجل لك خك جكحك مق حق مف

 لَِيْهنَِك اْلِعلُم َأَبا الُمنِْذرِ » :َفَضَيَب فِي َصْدِري، َوَقاَل  :َقاَل 
ِ
 .«َواَّلل

 ْبُن ُكوُسَف، َأْخَبَيَنا َمالٌِ ،  : (5113) قال البخاري
ِ
َثنَا َعْبُد ا هل َعْن َدد 

ْدَمِن ْبِن َأبِي َصْعَصَعَة، َعْن َأبِيِه، َعْن َأبِي َسِعيد    ْبِن َعْبِد الي 
ِ
ْدَمِن ْبِن َعْبِدا هل َعْبِدالي 
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U 
، َأن  َرُجاًل َسِمَع َرُجاًل َكْقَيأُ  ا َأْصَبَح َجاَء إَِلى  :الُخْدِري  ُدَها، َفَلم  ُقْل ُهَو ا هُل َأَدٌد ُكَيد 

 
ِ
 فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل ا هل

ِ
َها، َفَقاَل َرُسوُل ا هل ُجَل َكَتَقالُّ َوالَِّذي » :ملسو هيلع هللا ىلصَذَكَي َذلَِ  َلُه، َوَكَأن  الي 

َها َلَتْعِدُل ُثُلَث الُقْرآنِ   .«َنْفِسي بَِيِدِه إِنَّ

فتفاضل  :(18/211) «مجموع الفتاوى»كما يف   قال شيخ اإلسًلم

 .هـصفات من األمور البينات ااألسماء وال

 ظماب القول يف االسم األعومن هذا الب

 :( عدة أدادكث، أشهيهااسم اَّلل األعظموقد ورد يف خصوص )

 األَعَظُم فِي ُسَور  » :قال ملسو هيلع هللا ىلص ا هل أن رسول ددكث أبي أمامة 
ِ
اْسُم اَّلل

 .(1)«فِي )الَبَقَرِة( َو)آِل ِعمَراَن( َو)َطَه( :ِمَن الُقرآِن َثًَلث  

ا هل ُسولِ َأن ُه َكاَن َمَع رَ   َأَنس   وددكث
ِ 
 :َجالًِسا َوَرُجٌل ُكَصل ي ُثم  َدَعا ملسو هيلع هللا ىلص ِ 

َمَواِت َواأْلَْرِض ) اللُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك بَِأنَّ َلَك اْلَحْمُد اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت الَمنَّاُن َبِديُع السَّ

ْكَراِم َيا َحي  َيا َقي ومُ 
 َيا َذا اْلَجًَلِل َواإْلِ

ُّ
َلَقْد َدَعا اَّللَ بِاْسِمِه اْلَعظِيِم » :ملسو هيلع هللا ىلص(، َفَقاَل الن بِي

ْبِن الُحَصْيب  وددكث ُبَيْكَدةَ ،(2)«الَِّذي إَِذا ُدِعَي بِِه َأَجاَب َوإَِذا ُسئَِل بِِه َأْعَطى

 اللُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك َأنِّي َأْشَهُد َأنََّك ) :َسِمَع َرُجاًل َكُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصا هل  ، َأن  َرُسوَل

ا  َأْنَت اَّللُ اَل  َمُد الَِّذي َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفوا إَِلَه إاِلَّ َأْنَت اأْلََحُد الصَّ

ْسِم الَِّذي إَِذا ُسئَِل بِِه َأْعَطى َوإَِذا ُدِعَي بِِه » :(، َفَقاَل َأَحٌد 
ِ
َلَقْد َسَأْلَت اَّللَ بِاال

 .(3)«َأَجاَب 

                                                           

 بن أنس مجهول. ( ويف سند  غيالن3852روا  ابن ماجه ) (1)

 (.3858(، وابن ماجه )1311(، والنسائي )1185داود ) (، وأبو3511روا  الرتمذي ) (2)

 (.3858(، وابن ماجه )1183داود ) (، وأبو3185روا  الرتمذي ) (3)
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 :قال الحافظ ابن حجر

 ."ن ديث السند من جميع ما ورد يف ذل وهو أرجح م "

 وددكث َأْسَماَء بِنِْت َكِزكَد 
 
اْسُم اَّلل» :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص، َأن  الن بِي

ِ 
اأْلَْعَظُم فِي  

 ،{حن جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل} :َهاَتْيِن اآْلَيَتْينِ 
  .(1)«{يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} :َوَفاتَِحِة ُسوَرِة آِل ِعْمَرانَ 

 .يف )اسم اَّلل األعظم(وقد اختلف أهل العلم 

وقد أنكي  قوم  :(221/ 11) «فتح الباري»يف  قال الحافظ ابن حجر

بن  كأبي داتم ،وجماعة بعدهما ،وأبي الحسن األشعيي ،كأبي جعفي الطربي

ال كجوز تفضيل بعض األسماء على  :فقالوا ،والقاضي أبي بكي الباقالين ،دبان

ن تعاد سورة أو تيدد دون غييها أونسب ذل  بعضهم لمال  لكياهيته  ،بعض

من السور لئال كظن أن بعض القيآن أفضل من بعض فيؤذن ذل  باعتقاد نقصان 

ودملوا ما ورد من ذل  على أن المياد باألعظم  ،المفضول عن األفضل

 .وأن أسماء ا هل كلها عظيمة ،العظيم
والذي  ،وعبارة أبي جعفي الطربي اختلفت اآلثار يف تعيين االسم األعظم 

وال  ،نه االسم األعظمأعندي أن األقوال كلها صحيحة إذ لم كيد يف خرب منها 

 ،شيء أعظم منه فكأنه كقول كل اسم من أسمائه تعالى كجوز وصفه بكونه أعظم

 .فييجع إلى معنى عظيم كما تقدم

                                                           

والحدكث ضعيف، فيه  (.3855(، وابن ماجه )1182(، وأبوداود )3188روا  الرتمذي ) (1)

 بن دوشب، وكالهما ضعيف. بن أبي زكاد وشهي عبيد ا هل
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إنما كياد هبا مزكد ثواب  األخبارالواردة يف  األعظمية :بن حبانا وقال 

  .والمياد به مزكد ثواب القارئ كما اطلق ذل  يف القيآن الداعي بذل 

كل اسم من أسماء ا هل تعالى دعا العبدبه  (:االسم األعظمـ)وقيل المياد ب

فان من تأيت له ذل   ،مستغيقا بحيث ال ككون يف فكي  دالتئذ غيي ا هل تعالى

 .استجيب له ونقل معنى هذا عن جعفي الصادق وعن الجنيد وعن غييهما

ولم كطلع عليه أددا من  ،استأثي ا هل تعالى بعلم االسم األعظم آخيونوقال  

 .واضطيبوا يف ذل  ،وأثبته آخيون معينًا، لقهخ

 :وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قوالا  

 ،هو ما نقله الفخي اليازي عن بعض أهل الكشف (االسم األعظم) :األول

الم معظم بحضيته لم كقل له أنت قلت كذا وادتج له بأن من أراد أن كعرب عن ك

 .وإنما كقول هو كقول تأدبا معه

ألنه اسم لم كطلق على غيي  وألنه األصل يف األسماء الحسنى  )اَّلل( :الثاين

 .ومن ثم أضيفت إليه

بن ماجه عن  ولعل مستند  ما أخيجه )اَّلل الرحمن الرحيم( :الثالث

فلم كفعل  ،السم األعظمأن كعلمها ا ملسو هيلع هللا ىلصأهنا سألت النبي   عائشة

ِحيَم، » :فصلت ودعت ْحَمَن، َوَأْدُعوَك اْلَبرَّ الرَّ اللُهمَّ إِنِّي َأْدُعوَك اَّللَ، َوَأْدُعوَك الرَّ

َها، َما َعِلْمُت ِمنَْها، َوَما َلْم َأْعَلمْ   .الحدكث « ...َوَأْدُعوَك ِبَأْسَمائَِك اْلُحْسَنى ُكلِّ

هُ » :قال لها ملسو هيلع هللا ىلصأنه  :وفيه  .«َلِفي اأْلَْسَماِء الَّتِي َدَعْوِت ِبَها إِنَّ
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 .(1)وسند  ضعيف، ويف االستدالل به نظي ال كخفى :قلت

( لما أخيج الرتمذي من ددكث َأْسَماَء الرحمن الرحيم الحي القيوم) :الرابع

 بِنِْت َكِزكَد 
 
اْسُم اَّلل» :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص، َأن  الن بِي

ِ 
 :يْنِ اأْلَْعَظُم فِي َهاَتْيِن اآْلَيتَ  

َوَفاتَِحِة ُسوَرِة آِل  ،{حن جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل}

 .(2)«[2-0:]آل عمران {يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} :ِعْمَرانَ 

من ددكث أبي أمامة  (3852)( أخيج ابن ماجه الحي القيوم) :الخامس

االسم األعظم يف ثالث سور البقية وآل عميان وطه قال القاسم الياوي عن أبي 

وقوا  الفخي اليازي وادتج بأهنما  .ها فعيفت أنه الحي القيومأمامة التمسته من

 .كدالن من صفات العظمة باليبوبية ماال كدل على ذل  غييهما كداللتهما

الحنان المنان بديع السماوات واألرض ذو الجًلل واإلكرام الحي ) :السادس

أبي وأصله عند  ،( ورد ذل  مجموًعا يف ددكث أنس عند أدمد والحاكمالقيوم

 .داود والنسائي وصححه ابن دبان

كعلى من  ( أخيجه أبوبديع السماوات واألرض ذو الجًلل واإلكرام) :السابع

بن كحيى عن رجل من طي واثنى عليه قال كنت أسأل ا هل أن  طيكق السيي

 .كيكني االسم األعظم فأركته مكتوًبا يف الكواكب يف السماء

 :بن جبل قال الرتمذي من ددكث معاذ( أخيج ذو الجًلل واإلكرام) :الثامن

                                                           

عكيم وثقه الخطيب وعد  من الصحابة، وال  بن يف إسناد  مقال، وعبدا هل«: الزوائد»يف  (1)

شيبة لم أر من جيده وال من وثقه، وباقي رجال اإلسناد ثقات. انتهى قلت:  كصح له سماع، وأبو

 داتم وقال البخاري يف ددكثه عن ابن عكيم نظي. شيبة كذبه أبو أبو

ظي؛ ألنه أخيجه أصحاب السنن إال النسائي ودسنه الرتمذي ويف نسخة صححه. وفيه ن (2)

 بن دوشب. من رواكة شهي
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قد استجيب لك » :( فقاليا ذا الجًلل واإلكرام) :رجاًل كقول ملسو هيلع هللا ىلصسمع النبي 

وادتج له الفخي بأنه كشمل جميع الصفات المعتربة يف اإللهية؛ ألن يف  .«فسل

 .( إشارة إلى جميع اإلضافاتاالكرام( إشارة إلى جميع السلوب ويف )الجًلل)

ال إله إال هو األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له اَّلل ) :التاسع

( أخيجه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وابن دبان والحاكم من ددكث كفوا أحد

 .وهو أرجح من ديث السند من جميع ما ورد يف ذل  ،بيكدة

( أخيجه الحاكم من ددكث أبي الدرداء وابن رب رب) :العاشر

 » :بلفظ عباس
ِ
بن أبي الدنيا عن  وأخيج .«اأْلَْكَبُر َربِّ َربِّ  اْسُم اَّلل

، َقاَل اَّللُ َتَعاَلى :إَِذا َقاَل اْلَعْبُد » :عائشة روا   «َلبَّْيَك َعْبِدي، َسْل ُتْعطَ  :َيا َربِّ َيا َربِّ

 .ميفوًعا وموقوًفا

بن عبيد  ( أخيج النسائي والحاكم عن فضالةدعوة ذي النون) :الحادي عشر

 ري ٰى ين ىن نن من} :َوُة ِذي الن وِن فِي َبْطِن الُحوِت َدعْ » :رفعه
 .«َلْم َيْدُع بَِها َرُجٌل ُمْسِلٌم َقط  إاِلَّ اْسَتَجاَب اَّللُ َلهُ  {ىي ني مي زي

نقل الفخي اليازي عن زكن العابدكن أنه سأل ا هل أن كعلمه االسم  :الثاين عشر

 .(ه إال هو رب العرش العظيمهو اَّلل اَّلل اَّلل الذي ال إل) :األعظم فيأى يف النوم

وكؤكد  ددكث عائشة المتقدم  ،هو مخفي يف األسماء الحسنى :الثالث عشر

إنه لفي األسماء  :لما دعت ببعض األسماء وباألسماء الحسنى فقال لها

 .التي دعوت هبا

 .هـكلمة التوديد نقله عياض ا :الرابع عشر
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م من أسماء ا هل بعض الناس كظن أن االسم األعظ ":قال السعدي 

الحسنى ال كعيفه إال من خصه ا هل بكيامة خارقة للعادة، وهذا ظن خطأ، فإن ا هل 

تبارك وتعالى دثنا على معيفة أسمائه وصفاته، وأثنى على من عيفها، وتفقه 

فيها، ودعاء ا هل هبا دعاء عبادة وتعبد ودعا مسألة، وال ركب أّن االسم األعظم 

 الجواد المطلق الذي ال منتهى لجود ي، فإنه تعالى هو منها أوالها هبذا األم

هم وكيمه، وهو كحب الجود على عباد ، ومن أعظم ما جاد به عليهم تعيفه ل

 ."بأسمائه الحسنى وصفاته العليا

أّن األسماء الحسنى كلها دسنى، وكل وادد منها عظيم، ولكن  فالصواب 

إذا دل على جميع صفاته  ،غيي أو مقيون مع  ،االسم األعظم منها كل اسم مفيد

ا هل، فإنه االسم الجامع  :أو دل على معاين جميع الصفات مثل ،الذاتية والفعلية

لمعاين األلوهية كلها، وهي جميع أوصاف الكمال، ومثل الحميد المجيد، فإن 

الحميد االسم الذي دل على جميع المحامد والكماالت  هل تعالى، والمجيد 

وكقيب من ذل  الجليل الجميل  ،العظمة والجالل الذي دل على أوصاف

 .الغني الكيكم

ومثل الحي القيوم، فإن الحي من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة لجميع 

معاين الذات، والقيوم الذي قام بنفسه، واستغنى عن جميع خلقه، وقام بجميع 

 .الموجودات، فهو االسم الذي تدخل فيه صفات األفعال كلها

اسمه العظيم الكبيي الذي له جميع معاين العظمة والكربكاء يف ذاته  ومثل

 .وأسمائه وصفاته، وله جميع معاين التعظيم من خواص خلقه

كا ذا الجالل واإلكيام، فإن الجالل صفات العظمة، والكربكاء، | :ومثل قول 
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وما والكماالت المتنوعة، واإلكيام استحقاقه على عباد  غاكة الحب وغاكة الذل 

 .أشبه ذل 

فعلم بذل  أن االسم األعظم اسم جنس، وهذا هو الذي تدل عليه األدلة 

اللهم إين أسألك » :رجالً كقول ملسو هيلع هللا ىلصالشيعية واالشتقاق، كما يف السنن أنه سمع 

بأين أشهد أنك أنت اَّلل ال إله إال أنت األحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم 

فسي بيده، لقد سألت اَّلل باسمه األعظم الذي والذي ن :يكن له كفواا أحد، فقال

 .«إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى

اللهم إين أسألك بأن لك » :وكذل  الحدكث اآلخي دين دعا اليجل، فقال

الحمد، ال إله إال أنت، المنان، بديع السماوات واألرض ذو الجًلل واإلكرام، 

د دعا اَّلل باسمه األعظم الذي إذا والذي نفسي بيده، لق :ملسو هيلع هللا ىلص ياحي! يا قيوم! فقال

 .«دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى

 هل خلمل حل جل} :اسم ا هل األعظم يف هاتين اآلكتين" :ملسو هيلع هللا ىلصوكذل  قوله 
]آل  {يم ىم مم خم حم جم يل ىل } ، {حن جن مم خم حم جم

روا  أبو داود والرتمذي، فمتى دعا ا هل العبد باسم من هذ  األسماء  [2 :عمران

 اهـ .ة وانكسار، لم تكد تيد له دعوة، وا هل الموفقالعظيمة بحضور قلب ورق
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 ذكر األمساء التسعة والتسعني اليت أرجو أن من أحصاها دخل اجلنة

تقدم القول يف أن أسماء ا هل تعالى غيي محصورة بعدد معلوم لنا، وهنا نذكي 

 » :ملسو هيلع هللا ىلصإن شاء ا هل تعالى ما أرجو أن تكون الميادة بقول النبي 
ِ
تِْسَعةا َوتِْسِعيَن  إِنَّ َّلل

ا ا، إاِلَّ  ِماَئةا  اْسما  أبي عن الشيخان أخيجه «الَجنَّةَ  َدَخَل  َأْحَصاَها َمنْ  َواِحدا

 .  هيكية

 :تعالىفمن كتاب اَّلل 

 اهلل  
وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع وقد  ،وهو االسم األعظم :اهلل   -0

ألسماء الخاصة با هل تعالى، وهو وهو من ا ،( مية2821ي اسم ا هل يف القيآن )ُذك

قوله تعالى لموسى عليه  الجامع لجميع معاين األسماء الحسنى ومن األدلة عليه

 :]طه {مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم} :السالم

  .ويف السنة الكثيي من ذل  [22 :]الحشر {ُهَو ا هُل ال ِذي اَل إَِلَه إاِل  ُهوَ } وقال تعالى [03

قد رجح و ،على الصحيح، وقيل غيي مشتق (َوله كوله) من ُمْشَتق   وهو

 ،االشتقاق ابن القيم وغيي 

هو المألو   (اَّلل) :يف بيان هذا االسم فقال  وقد أحسن السعدي 

اتصف به من صفات المعبود، ذو األلوهية، والعبودكة على خلقه أجمعين، لما 

جميع معاين األلوهية  صفات الكمال، وأخرب أنه ا هل الذي له ياأللوهية التي ه

وأنه هو المألو  المستحق لمعاين األلوهية كلها، التي توجب أن ككون المعبود 

 .ودد  المحمود ودد  المشكور ودد  المعظم المقدس ذو الجالل واإلكيام
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هو الجامع لجميع األسماء الحسنى، والصفات العلى، وا هل  (اَّلل)واسم 

 هل تعالى له جميع معاين األلوهية، وهي كمال فإذا تدبي اسم ا هل عيف أن ا، أعلم

الصفات واإلنفياد هبا، وعدم الشيك  يف األفعال ألن المألو  إنما كؤله لما قام 

به من صفات الكمال فيحب وكخضع له ألجلها، والباري جل جالله ال كفوته 

من صفات الكمال شيء بوجه من الوجو ، أو كؤله أو بعبد ألجل نفعه وتوليه 

  فيجلب النفع لمن عبد  فيدفع عنه الضير، ومن المعلوم أن  ا هل تعالى هو ونصي

وال  ،المال  لذل  كله، وأن  أددًا من الخلق ال كمل  لنفسه وال لغيي  نفعًا

فإذا تقير عند  أن  ا هل ودد  المألو   ،وال نشورا ،وال دياة ،وال موتًا ،ضياً 

 ، وأناب إليه يف كل أمور ، وقطع أوجب له أن كعلق بيبه دبه وخوفه ورجاء

 ،وال له فعال ،اإللتفات إلى غيي  من المخلوقين ممن ليس له من نفسه كمال

 .وال قوة إال با هل العلي العظيم اهـ ،وال دول

  :(55/ 0يف مدارج السالكين )  قال ابن القيم و

 
ِ
اَلاَلِت َدالي َعَلى َجِميِع اأْلَْسَماِء اْلُحْسنَى، وَ  :َفاْسُم اَّلل َفاِت اْلُعْلَيا، بِالد  الص 

َلِهي ِة َلُه َمَع َنْفِي  نَِة لُِثُبوِت ِصَفاِت اإْلِ الث اَلِث، َفإِن ُه َدالي َعَلى إَِلِهي تِِه اْلُمَتَضم 

 .َعنْهُ َأْضَداِدَها 

َلِهيَّةِ 
َهُة َعِن الت ْشبِ  :َوِصَفاُت اإْلِ  ِصَفاُت اْلَكَماِل، اْلُمنَز 

َ
يِه َواْلِمَثاِل، َوَعِن ِهي

اْلُعُيوِب َوالن َقائِِص، َولَِهَذا ُكِضيُف ا هل َتَعاَلى َسائَِي اأْلَْسَماِء اْلُحْسنَى إَِلى َهَذا 

ْسِم اْلَعظِيِم، َكَقْولِِه َتَعاَلى
ِ
 :َوُكَقاُل  .[081:األعراف] {ّٰرئزئ}:اال

اَلُم، وُس، َوالس  ِديُم، َواْلُقدُّ ْدَمُن َوالي  ، َواَل  الي 
ِ
َواْلَعِزكُز، َواْلَحكِيُم مِْن َأْسَماِء ا هل

ْدَمِن، َواَل مِْن َأْسَماِء اْلَعِزكِز، َوَنْحُو َذلَِ   :ُكَقاُل   .ا هل مِْن َأْسَماِء الي 
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َفُعلَِم َأن  اْسَمُه ا هل ُمْسَتْلِزٌم لَِجِميِع َمَعانِي اأْلَْسَماِء اْلُحْسنَى، َدالي َعَلْيَها 

تِي اْشُتق  مِنَْها بِاإْلِ  َلِهي ِة ال  ْجَماِل، َواأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى َتْفِصيٌل َوَتْبيِيٌن لِِصَفاِت اإْلِ

 اْسُم 
ِ
  .ا هل

 
ِ
ُق َمَحب ًة َوَتْعظِيًما  :َواْسُم اَّلل

ُهُه اْلَخاَلئِ َدالي َعَلى َكْونِِه َمْأُلوًها َمْعُبوًدا، ُتَؤل 

ا إَِلْيِه فِي اْلَحَواِئِج َوالن َوائِِب، َوَذلَِ  ُمْسَتْلِزٌم لَِكَماِل ُرُبوبِي تِِه َوُخُضوًعا، َوَفَزعً 

نَْيِن لَِكَماِل اْلُمْلِ  َواْلَحْمِد، َوإَِلِهي ُتُه َوُرُبوبِي ُتُه َوَرْدَمانِي ُتُه َوُمْلكُ  ُه َوَرْدَمتِِه، اْلُمَتَضم 

، َواَل ُمْسَتْلِزٌم لَِجِميِع ِصَفاِت َكَما
ٍّ
لِِه، إِْذ َكْسَتِحيُل ُثُبوُت َذلَِ  لَِمْن َلْيَس بَِحي

ال  لَِما ُكِيكُد، َواَل َدكِيم  فِي  ، َواَل َفع  ، َواَل ُمَتَكل م  ، َواَل َقاِدر  ، َواَل َبِصيي  َسِميع 

 .َأْفَعالِهِ 

  :َوِصَفاُت اْلَجًَلِل َواْلَجَمالِ 
ِ
 .َأَخصُّ بِاْسِم ا هل

رِّ َوالنَّْفِع، َواْلَعَطاِء َواْلَمنِْع، َوُنُفوِذ َوِصَفاُت  ِد بِالض  اْلِفْعِل َواْلُقْدَرِة، َوالتََّفر 

ِة، َوَتْدِبيرِ َأْمرِ اْلَخِليَقةِ  ب   :اْلَمِشيَئِة َوَكَماِل اْلُقوَّ  .َأَخصُّ بِاْسِم الي 

، َواْلَحنَاِن وَ  ْحَساِن، َواْلُجوِد َواْلبِرِّ
ْأَفِة َوالل ْطِف َوِصَفاُت اإْلِ َأَخصُّ  :اْلِمنَِّة، َوالرَّ

ْدَمنِ   ـاه .بِاْسِم الي 
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 األحد  

 ىل مل خل} :قال ا هل تعالىيف موطن وادد من القيآن، ذكي  :األحد  -2
عن النبي   ( عن أبي هيكية1881ويف البخاري ) .[0 :]اإلخًلص {جم يل

َبنِي اْبُن آَدَم  :َقاَل اَّللُ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص َوَلْم َيُكْن َلُه َذلَِك، َوَشَتَمنِي َوَلْم َيُكْن َلُه َذلَِك، َكذَّ

ا َتْكِذيُبُه إِيَّاَي َفَقْوُلهُ  َأْهَوَن َعَليَّ  :َفَأمَّ
ُل الَخْلِق بِ َلْن ُيِعيَدنِي، َكَما َبَدَأنِي، َوَلْيَس َأوَّ

اَي َفَقْوُلهُ  ا َشْتُمُه إِيَّ ِه، َوَأمَّ
َمُد، َلْم َألِْد َوَلْم اتََّخَذ اَّللُ  :ِمْن إَِعاَدتِ ا َوَأَنا األََحُد الصَّ  َوَلدا

 .«ُأوَلْد، َوَلْم َيُكْن لِي ُكْفئاا َأَحٌد 

 .العلم إلى أن األدد بمعنى الواددوقد ذهب بعض أهل 

الوادد األدد هو الذي توّدد بجميع الكماالت، وتفّيد  :يقال السعد 

وردمة، وغييها من  بكل كمال، ومجد وجالل، وجمال، ودمد، ودكمة،

صفات الكمال فليس له فيها مثيل وال نظيي، وال مناسب بوجه من الوجو  فهو 

األدد يف دياته، وقيوميته، وعلمه، وقدرته، وعظمته، وجالله، وجماله، 

 اهـ .ودمد ، ودكمته، وردمته، وغييها من صفاته

ات وددة ُكِفيد اْلَواِدد :وفيق بعضهم، قال الزجاج  كِفيد ُ  واألدد َفَقط الذ 

اِت   والمعاين بِالذ 

 اْلُمنَْفيد َأَرادَ  .[0:]اإلخًلص {جم يل ىل مل خل} الت نِْزكل فِي َجاءَ  َهَذا وَعلى

 .َكبِييا علوا ا هل َتَعاَلى َوِصَفاته َذاته فِي بوددانيته
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 األعلى  

 {مي زي ري ٰى ين} :قال تعالىيف موطنين من القيآن،  :األعلى  -8

 .[21:]الليل {يت ىت نت مت زت رت}ال وق .[0 :]األعلى

وهذ  مسألة مهمة  على جميع خلقه ذاًتا وصفاًت وأفعااًل، :(األعلى)فهو 

خالف فيها أهل  البدع، وزعموا أن ا هل ليس على عيشه محيفين لقوله تعالى 

 زتمت رت يب ىب } :وقوله، [5:]طه {يف ىف يث ىث نث}
واالرتفاع والظهور  العلو :واالستواء يف هذا لموطن معنا ، [51:]الفرقان { نت

 :واالستقيار، قال ابن القيم يف النونية

ـــــع  ـــــا أرب ـــــارات عليه ـــــم عب  فله

 

 قـــد دصـــلت للفـــارس الطعـــان  

 وهــي اســتقي وقــد عــال وكــذل  ار  

 

ـــن نكـــيان   ـــه م ـــا في ـــذي م ـــع ال  تق

 وكــذاك قــد صــعد الــذي هــو أربــع  

 

 وأبـــو عبيـــدة صـــادب الشـــيباين  

ــــيي    ــــول يف تفس ــــذا الق ــــار ه  كخت

 

ــــــالقيآن درى    مــــــن الجهمــــــي ب

  :  قال السعدي 

وذل  دال على أن جميع معاين العلو ثابتة  هل من كل وجه، فله علو الذات، 

وهو أنه مستو على عيشه، فوق جميع خلقه، مباكن لهم، وهو مع هذا مطلع على 

أدوالهم، مشاهد لهم، مدبي ألمورهم الظاهية والباطنة متكلم بأدكامه القدركة، 

 .ةه الكونية، وبأدكامه الشيعيوتدبييات

وأما علو القدر فهو علو صفاته، وعظمتها فال كماثله صفة مخلوق، بل ال 

 :تعالىكقدر الخالئق كلهم أن كحيطوا ببعض معاين صفة واددة من صفاته، قال 
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 .[001:طه] {مظ حط مض خض حض}

وله علو القهي فإنه الوادد  ،وبذل  كعلم أنه ليس كمثله شيء يف كل نعوته

لقهار الذي قهي بعزته وعلو  الخلق كّلهم، فنواصيهم بيد ، وما شاء كان ال ا

فلو اجتمع الخلق على إكجاد ما لم كشأ   ،كمانعه فيه ممانع، وما لم كشأ لم ككن

ا هل لم كقدروا، ولو اجتمعوا على منع ما دكمت به مشيئته لم كمنعو ، وذل  

 .مخلوقات كلها إليه من كل وجهاللكمال اقتدار ، ونفوذ مشيئته وشدة افتقار 

 .اهـ فهو الذي على العيش استوى وعلى المل  ادتوى

 .[3:]الشورى{ ٰذ يي ىي مي } :وسيأيت مزكد كالم عند قوله
 

 األكرم  

 ري ٰى} :قال تعالى ،القيآن منيف موطن وادد  :األكرم  -3
 .[8:]العلق {مي زي

وربما دل على  ان هناوهو كثية الجود واإلدس مبالغة يف الكيم،وهو صيغة 

 .كثية الصفات

، وسيأيت هو الحليم عن جهل العباد، ال كعجل عليهم العقوبة :قال الكلبي 

 .مزكد بيان يف كالمنا على اسم ا هل الكيكم إن شاء ا هل تعالى
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  اإلله 

 جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل} :قال تعالى :اإلله  -5

 .[18:]طه {هنجه من خن حن جن مم خم حم} :، وقوله[058 :]البقرة {حن

أي تحبه وتعظمه وتتقيب  تألهه القلوب،، هو المعبود محبة وتعظيما :اإلله 

  .إليه، منه اشتق اسم ا هل

 :(887/ 8يف المدارج )  قال ابن القيم

 )َواْسُم 
ِ
َلهِ )ُه، ُسْبَحانَ  (اَّلل ، َواإْلِ بِّ اْسٌم لَِذات  َلَها َجِميُع ِصَفاِت اْلَكَماِل  (َوالرَّ

ْمِع، َوُنُعوِت اْلجَ  َراَدِة، َواْلَكاَلِم، َوالس 
اَلِل، َكاْلِعْلِم، َواْلُقْدَرِة، َواْلَحَياِة، َواإْلِ

ُه ا هل لَِذاتِِه، َفِصَفاُتُه َداِخَلٌة  َواْلَبَصِي، َواْلَبَقاِء، َواْلِقَدِم، َوَسائِِي اْلَكَماِل ال ِذي َكْسَتِحقُّ

ى اْسِمِه   .ـاهفِي ُمَسم 

  :وقال السعدي

هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجالل، فقد دخل يف  (إللها)و

هذا االسم جميع األسماء الحسنى، ولهذا كان القول الصحيح إن ا هل أصله اإلله 

وأن اسم ا هل هو الجامع لجميع األسماء الحسنى والصفات العلى وا هل أعلم 

 .اهـ
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 األول اآلخر الماهر الباطن  

 .الباطن -9         .الظاهر -8         .اآلخر -8       .األول  -5

 لكمك خك حك جك مق} :قال تعالىيف موطن وادد من القيآن، 
اللُهمَّ َربَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصومن السنة قول رسول ا هل  .[8:]الحديد {هل مل خل حل جل

، َفالِ  َمَواِت َوَربَّ اأْلَْرِض َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم، َربَّنَا َوَربَّ ُكلِّ َشْيء  َق الَحبِّ السَّ

ْنِجيِل َواْلُفْرَقاِن، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيء  َأْنَت آِخٌذ  َوالنََّوى، َوُمنِْزَل التَّْوَراِة َواإْلِ

ُل َفَلْيَس َقْبَلَك َشْيٌء، َوَأْنَت اآْلِخُر َفَلْيَس َبْعَدَك َشْيٌء،  بِنَاِصَيتِِه، اللُهمَّ َأْنَت اأْلَوَّ

ِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك َشْيٌء، َوَأْنَت اْلَباطُِن َفَلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعنَّا َوَأْنَت الظَّا

ْيَن، َوَأْغنِنَا ِمَن اْلَفْقرِ   .(1)«الدَّ

 .وهذ  األسماء األربعة المقرتنة دلت على اإلداطة الزمانية والمكانية

 .دلت على اإلداطة الزمانية :األول واآلخر

  .ت على اإلداطة المكانيةدل :الظاهر والباطن

األول ليس َقْبَله شيٌء، واآلِخُر ليس » :هذ  األسماء بقوله  ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقد فسي

أخرجه مسلم  «َبْعَده شيٌء، والظَّاهُر ليس َفْوَقه شيٌء، والباطُِن ليس دوَنه شيءٌ 

(2708) 

 :(051 :كما يف تفسير أسماء اَّلل الحسنى )ص  قال السعدي

 معنا ، ونفى عنه كل ما كضاد  وكنافيه فمهما قدرففسي كل اسم بكل 

المقدرون وفيض الفارضون من األوقات السابقة المتسلسلة إلى غيي هناكة فا هل  

                                                           

 .  (  َعْن َأبِى ُهَيْكَية2813أخيجه مسلم ) ((1
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 .قبل ذل ، وكل وقت الدق مهما قدر وفيض ا هل بعد ذل 

ولهذا ال كستحق اسم واجب الوجود إال هو، فمن خصائصه أنه ال ككون إال 

فوجوب وجود  بنعوته  ،اركه يف وجوب الوجود أددموجوًدا كاماًل فال كش

وجميع الموجودات،  ،الكاملة يف جميع األوقات، وهو الذي أوجد األوقات

 .وكلها مستندة يف وجودها وبقائها إلى ا هل

كدل على أن كل ما سوا  دادث كائن بعد أن لم ككن، وكوجب للعبد  :فاألول

 .وكة، إذ السبب والمسبب منه تعالىأن كلحظ فضل ربه يف كل نعمة دكنية أو دني

كدل على أنه هو الغاكة، والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات  :واآلخر

 .بتأهلها، ورغبتها، ورهبتها، وجميع مطالبها

كدل على عظمة صفاته، واضمحالل كل شيء عند عظمته من ذوات  :والماهر

 .وصفات وعلى علو 

الضمائي، والخباكا، والخفاكا، كدل على اطالعه على السيائي، و :والباطن

ودقائق األشياء، كما كدل على كمال قيبه ودنو ، وال كتناىف الظاهي، والباطن ألن 

 .ا هل ليس كمثله شيء يف كل النعوت فهو العلي يف دنو  القيكب يف علو 
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 البارئ  
 جض مص خص} :قال تعالىيف موطن وادد من القيآن،  :البارئ -01

 .[23:]الحشر { حض

 :وأوجدها من العدم قال تعالى ،الذي بيئ المخلوقات :الذاري أي :البارئ

 ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل}
 َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه
 حم جم يل ىل مل خل} :وقال تعالى [071 :]األعراف {ِّ ُّ
 جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم
  .[7-5:]سورةالبينة {ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 :  قال ابن القيم 

ــــــه ــــــي أن ا هل جــــــل جالل  وأق

 

 هو ودد  الباري لذي األكوان  

 :(080 :وقال يف شفاء العليل )ص 

 ،فإنه الذي بيأ الخليقة ،فال كصح إطالقه إال عليه سبحانه (البارئ)وأما 

إذ غاكة مقدور  التصيف يف  ،والعبد ال تتعلق قدرته بذل  ،وأوجدها بعد عدمها

وتغيييها من دال إلى دال على  ،يا بعض صفات ما أوجد  اليب تعالى وب

 هـ.ا وجه مخصوص ال تتعدا  قدرته
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 الرب  

 معجغ جع مظ حط مض} :قال تعالىيف موطن وادد من القيآن،  :الرب  -00
 .[28:الطور] {مف خف حف جف مغ

 أفاد  الزجاج .أنه كحسن إليهم وكصلح دالهم :وا هل تعالى بي بخلقه، بمعنى

 .ءبفتح الباء وتشدكد اليا :(البر)

والرب   :هو اللطيف الصادق فيما وعد، وقال الضحاك :قال ابن عباس 

هو اللطيف بعباد ، المتولي لهم، الموصل إليهم جميع أنواع الرب ووصفه الرب 

وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهية، والباطنة، فال كستغني مخلوق عن 

  .إدسانه وبي  طيفة عين

الذي شمل  (الكريم ،الوهاب ،البر) :من أسمائه تعالى :قال السعدي

الكائنات بأسيها برب ، وهباته، وكيمه، فهو مولى الجميل، ودائم اإلدسان، 

وواسع المواهب، وصفه الرب وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهية، والباطنة، 

فال كستغني مخلوق عن إدسانه وبي  طيفة عين، وتدل هذ  األسماء على سعة 

وإدسانه  .لتي عم هبا جميع الوجود بحسب ما تقتضيه دكمتهردمته، ومواهبه ا

 :عام وخاص

 جي}و  { جض مص خص حص مس خس} :يف قوله فالعام المذكور
 .{ حمخم جم هل مل خل حل} ،{ ميىي خي حي

وهذا كشرتك فيه الرب، والفاجي، وأهل السماء، وأهل األرض، والمكلفون، 

 .وغييهم
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 ردمته ونعمه على المتقين :والخاص

 :  قال ابن القيم

ـــــــرب يف أوصـــــــافه ســـــــبحانه  وال

 

ـــيات واإلدســـان   ـــية الخي  هـــو كث

 صدرت عن الـرب الـذي هـو وصـفه 

 

 فـــــــالرب دينئـــــــذ لـــــــه نوعـــــــان  

ـــي محســـن  ـــو ب  وصـــف وفعـــل فه

 

 مــولى الجميــل ودائــم اإلدســان  
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  البصري 

 رث يت} :قال تعالىصدر باأللف والالم، يف أربعة مواطن،  :البصري  -02

 .[21:]غافر {ىث نث مث زث

  َمعَ  ُكن ا :قال   ومن السنة ددكث أبي موسى
 
، فِي ملسو هيلع هللا ىلص  الن بِي  إَِذا َفُكن ا َسَفي 

  َفَقاَل  َكب ْيَنا، َعَلْوَنا
ُّ
ُكْم الَ َتْدُعوَن » :ملسو هيلع هللا ىلص الن بِي َها النَّاُس اْرَبُعوا َعَلى َأْنُفِسُكْم، َفإِنَّ َأي 

باا، َولَكِْن َتْدُعو
اَأَصمَّ َوالَ َغائِ ا َبِصيرا   .«َن َسِميعا

 
 :َوَأَنا َأُقوُل فِي َنْفِسي ،ُثم  َأَتى َعَلي

، َفَقاَل 
ِ
َة إاِل  بِا هل ، ُقْل » :اَل َدْوَل َواَل ُقو   ْبَن َقْيس 

ِ
َة إاِلَّ  :َيا َعْبَد اَّلل الَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ

َها َكنٌْز ِمْن ُكنُوِز الَجنَّةِ  ، َفإِنَّ
ِ
 ِهَي َكنٌْز ِمْن ُكُنوِز » :َأْو َقاَل  ،«بِاَّلل

َأالَ َأُدل َك َعَلى َكِلَمة 

 
ِ
َة إاِلَّ بِاَّلل  .(1)«الَجنَِّة؟ الَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ

  :، َقاَل   َعْن َأبِي ُهَيْكَيةَ 
ِ
إِنَّ اَّللَ اَل َينُْظُر إَِلى ُصَوِرُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل ا هل

 .«وبُِكْم َوَأْعَمالُِكمْ َوَأْمَوالُِكْم، َوَلكِْن َينُْظُر إَِلى ُقلُ 

ال كخفى عليه شيء هبما على ما كليق بجالله  وكنظي الذي كبصي بعينين وكيى

 .من المبصيات

  :  قال السعدي

البصيي الذي أداط بصي  بجميع المبصيات يف أقطار األرض والسماوات، دتى 

الليلة أخفى ما ككون فيها فييى دبيب النملة السوداء على الصخية الصماء يف 

الظلماء، وجميع أعضائها الباطنة، والظاهية، وسيكان القوت يف أعضائها 

الدقيقة، وكيى سيكان الميا  يف أغصان األشجار، وعيوقها وجميع النباتات على 

                                                           

 .(2811(، ومسلم )2381أخيجه البخاري ) (1)
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اختالف أنواعها، وصغيها، ودقتها، وكيى نياط عيوق النملة، والنحلة، 

 عظمته، وسعة والبعوضة، وأصغي من ذل ، فسبحان من تحدث العقول يف

متعلقات صفاته، وكمال عظمته، ولطفه، وخرب  بالغيب، والشهادة والحاضي، 

  .والغائب، وكيى خيانات األعين، وتقلبات األجفان، وديكات الجنان

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل} :قال تعالى

  .{ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ} .[221-218:]الشعياء {ني مي
لع، ومحيط علمه، مط :أي ،[2:]المجادلة{ هل مل خل حل جل مك }

 .ـاه وبصي ، وسمعه بجميع الكائنات

 : قال ابن القيم

 وهو البصيي كيى دبيب النملة الس 

 

 وداء تحت الصخيو الصوان  

 وكيى مجاري القوت يف أعضائها  

 

 وكيى نياط عيوقها بعيان  

 وكيى خيانات العيون بلحظها  

 

 وكيى كذاك تقلب األجفان  
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 التواب  
مقرتن باسم اليديم يف يف ستة مواطن صدر باأللف والالم  :التواب -08

 جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل} :قال تعالىكلها، 

{ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى }، وقال تعالى [87:]البقرة {ٰه مه
 عن ابن عمي (1512)وعند أبي داود ، ، يف موطن وادد[02:رات]الحج

  :قال
ِ
ة  فِ  ملسو هيلع هللا ىلصإِْن ُكن ا َلنَُعدُّ لَِيُسوِل ا هل َربِّ اْغِفْر » :ي الَمْجلِِس اْلَواِدِد مِاَئَة َمي 

ِحيمُ  اُب الرَّ َك َأْنَت التَّوَّ ، إِنَّ  َّ ٍّ ٌّ} :وقال ا هل، «لِي، َوُتْب َعَليَّ
 .[8:]غافر{  ّٰ ِّ ُّ

يتوب على عباد  أي كوفقهم للتوبة ثم ف .الذي كقبل التوبة من عباد  :التَّوَّاُب

  .كتقبل منهم

الذي لم كزل كتوب على التائبين، وكغفي ذنوب  التواب : قال السعدي

 .المنيبين فكل من تاب إلى ا هل توبة نصودا تاب ا هل عليه

 :وتوبته على عبده نوعان

أنه كوقع يف قلب عبد  التوبة إليه، واإلنابة إليه، فيقوم بالتوبة  :أحدهما

لى أن ال كعود وشيوطها من اإلقالع عن المعاصي، والندم على فعلها، والعزم ع

 .إليها، واستبدالها بعمل صالح

توبته على عبد  بقبولها وإجابتها، ومحو الذنوب هبا فإن التوبة  :والثاين

  :  قال ابن القيم ."النصوح تجب ما قبلها

ـــن أوصـــاف ـــواب م ـــذل  الت  ه وك

 

 والتـــــواب يف أوصـــــافه نوعـــــان 

ـــــــد  وقبولهـــــــا   ـــــــة عب  إذن بتوب

 

ـــــان  ـــــة المن ـــــاب بمن ـــــد المت  بع
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  اجلبار 

 جت هب مب خب حب} :قال تعالىيف موطن وادد من القيآن،  :اجلبار  -03
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت

 .[28 :]الحشر {حص مس خس حس جس جخمخ

 .أي صادب الجربوت والعظمة وله غيي ذل  من المعاين :الجبار

  :  قال اإلمام السعدي

  :وله ثًلثة معان كلها داخلة باسمه الجبار

قلب منكسي ألجله، فيجرب الكسيي وكغني  فهو الذي كجيي الضعيف، وكل

الفقيي وُكّيسي على المعسي كل عسيي، وكجرب المصاب بتوفيقه للثبات، والصرب، 

وكعيضه على مصابه أعظم األجي إذا قام بواجبها، وكجرب جرًبا خاًصا قلوب 

الخاضعين لعظمته وجالله، وقلوب المحبين بما كفيض عليها من أنواع 

لمعارف واألدوال اإلكمانية فقلوب المنكسيكن ألجله كياماته، وأصناف ا

اللهم أجربين، فإنه كيكد هذا الجرب " :جربها دان قيكب وإذا دعا الداعي فقال

 ."العبد ودفع جميع المكار  عنه إصالحالذي دقيقته 

أنه القهار لكل شيء، الذي دان له كل شيء، وخضع له كل  :والمعنى الثاين

 .شيء

أنه العلي على كل شيء، فصار الجبار متضمنًا لمعنى  :والمعنى الثالث

اليؤوف القهار العلي، وقد كياد به معنى رابع وهو المتكرب عن كل سوء، 

ونقص، وعن مماثلة أدد، وعن أن ككون له كفؤ أو ضد أو سمي أو شيك  يف 

 .اهـ "خصائصه، ودقوقه
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 : قال ابن القيم

 وكــــذل  الجبــــار مــــن أوصــــافه 

 

 صـــــافه نوعـــــانوالجـــــرب يف أو  

 جرب الضعيف وكل قلـب قـد غـدا  

 

 ذا كســــــية فــــــالجرب منــــــه دان  

ــاين جــرب القهــي بــالعز الــذي    والث

 

ــــان   ــــن إنس ــــوا  م ــــي لس  ال كنبغ

 ولــــه مســــمى ثالــــث وهــــو الــــع  

 

ــن إنســان   ــه م ــدنو من ــيس ك ــو فل  ل

 مــن قــولهم جبــارة للنخلــة العلــي  

 

ــــــان    ــــــل بن ــــــت لك ــــــي فات  الت
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 يل اجلم 

 ْبِن َمْسُعود  81يف صحيح مسلم) :اجلميل -05
ِ
َعِن الن بِى   ( َعْن َعْبِدا هل

ة  ِمْن كِْبر  » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ى َقْلبِِه ِمْثَقاُل َذرَّ
إِن   :َقاَل َرُجٌل  «الَ َيْدُخُل الَجنََّة َمْن َكاَن فِ

ُجَل ُكِحبُّ َأْن َكُكوَن َثْوُبُه َدَسنًا َوَنْعُلُه َدَسنًَة، إِنَّ اَّللَ َجِميٌل ُيِحب  » :َقاَل  الي 

ذو الجمال وهو   :أي  (الجميل) «َبَطُر الَحقِّ َوَغْمُط النَّاسِ  :الَجَماَل، اْلكِْبرُ 

 .الجميُل ذاًتا وصفاًتا وأفعااًل 

  .أخيجه مسلم :«إِنَّ اَّللَ َجِميٌل ُيِحب  اْلَجَماَل » :قوله 

  :وفيه قصة
 
ة  ِمْن اَل » :َقاَل    ملسو هيلع هللا ىلصأن الن بِي ي َقْلبِِه ِمْثَقاُل َذرَّ

 َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن فِ

ُجَل ُكِحبُّ َأْن َكُكوَن َثْوُبُه َدَسنًا َوَنْعُلُه َدَسنًَة، َقاَل  :َقاَل َرُجٌل  «كِْبر   إِنَّ اَّللَ » :إِن  الي 

، َوَغْمُط النَّا وجاء عند أدمد من ، (1)«سِ َجِميٌل ُيِحب  اْلَجَماَل، اْلكِْبُر َبَطُر اْلَحقِّ

  . بن العاص بن عميو ددكث عبدا هل

من له نعوت الحسن واإلدسان، فإنه جميل يف ذاته، وأسمائه،  :الجميل

وصفاته، وأفعاله، فال كمكن مخلوًقا أن كعرب عن بعض جمال ذاته، دتى أن أهل 

التي ال  الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم، واللذات، والسيور، واألفياح

كقدر قدرها إذا رأوا رهبم، وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم، وتالشى ما 

هم فيه من األفياح، ووّدوا أن لو تدوم هذ  الحال، ليكتسبوا من جماله، ونور  

جمااًل إلى جمالهم، وكانت قلوهبم يف شوق دائم ونزوع إلى رؤكة رهبم، 

 .طيي له القلوبوكفيدون بيوم المزكد فيًدا تكاد ت

                                                           

 ( . 118أخيجه مسلم ) (1)
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وكذل  هو جميل يف أسمائه، فإهنا كلها دسنى بل أدسن األسماء على 

 :وقال تعالى .{نئىئ مئ زئ رئ ّٰ} :اإلطالق وأجملها، قال تعالى

فكلها دالة على غاكة الحمد، والمجد، ، [55:مريم] {من خن حن جن يم}

 .والكمال، ال كسمى باسم منقسم إلى كمال وغيي 

ونعوت  ،فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ،هوكذل  هو الجميل يف أوصاف

ثناء ودمد، فهي أوسع الصفات، وأعّمها، وأكثيها تعلًقا، خصوًصا أوصاف 

 .اليدمة، والرب، والكيم، والجود

فإهنا دائية بين أفعال الرب واإلدسان التي كحمد  ،وكذل  أفعاله كلها جميله

عليها لموافقتها  وكثني عليه وكشكي، وبين أفعال العدل التي كحمد ،عليها

للحكمة والحمد، فليس يف أفعاله عبث وال سفه، وال سدى وال ظلم، كلها خيي 

 [55:هود] {رت يب ىب نب مب زب}وعدل  ،ورشد ،وردمة ،وهدى

 :(301 :ص) المشتاقين ونزهة المحبين يف روضة  قال ابن القيم 

 الوجود يف جمال كل ممن بالجمال أدق ومن الجميل الحسنى أسمائه ومن"

 وجمال األفعال وجمال األوصاف وجمال الذات جمال فله صنعه آثار من فهو

 فال جميلة كلها وأفعاله كمال كلها وصفاته دسنى كلها فأسماؤ  األسماء

 جنات يف سبحانه رأو  فإذا ،الدار هذ  يف وجماله جالله إلى النظي بشي كستطيع

 ولوال ،غيي  شيء إلى نئذدي كلتفتون فال النعيم من فيه هم ما رؤكته أنستهم عدن

 إليه انتهى ما وتعالى سبحانه وجهه سبحات ألديقت وجهه على النور دجاب

 قام قال  موسى أبو ددكث من البخاري صحيح يف كما خلقه من بصي 

 ،ينام أن له ينبغي وال ،ينام ال اَّلل إن:)فقال كلمات بخمس ملسو هيلع هللا ىلص ا هل رسول فينا

 قبل النهار وعمل ،النهار عمل قبل الليل عمل إليه يرفع ويرفعه ،القسط يخفض

 من بصره إليه انتهى ما وجهه سبحات ألحرقت كشفه لو النور حجابه الليل عمل

 ."(خلقه
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  احلافظ 
 ين منىن خن حن} :قال تعالىيف موطن وادد من القيآن،  :احلافظ  -05

 .  [53 :]يوسف {ىه مه جه

اهتم وكحفظ يحفظ ديكاهتم وسكنفلعباد  المؤمنين الحافظ  :أي (الحافظ)

، وسيأيت ، فال كغيب عنه شيأعمالهم وكحفظهم من بين أكدكهم ومن خلفهم

 مزكد بيان إن شاء ا هل يف الحفيظ.

  احلسيب 

وقال  ،[5 :]النساء {هي مي خي حي } :قال تعالىكما  :احلسيب  -07

 حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن مم خم حم جم} :تعالى

علم أفعالهم عباد  وكالذي كحفظ  :(الحسيب) [85 :]النساء {هي مي خي

 .[5:]النساء {هي مي خي حي } :قوله تعالى :والدليل، وما هم إليه

هو العليم بعباد ، كايف المتوكلين، المجازي  الحسيب :  قال السعدي

 .وجليلها أعمالهملعباد  بالخيي والشي بحسب دكمته وعلمه بدقيق 

بمعنى اليقيب المحاسب لعباد  المتولي جزاءهم بالعدل،  :والحسيب

وأخص من ذل  أنه الحسيب ، لفضل، وبمعنى الكايف عبد  همومه، وغمومهوبا

أي كافيه أمور دكنه  ،[3:الطالق] { جبحب هئ مئ خئ حئ جئ}للمتوكلين، 

ا، ودنيا  هو الذي كحفظ أعمال عباد  من خيي، وشي،  :والحسيب أيضا

 .وكحاسبهم إن خيًيا فخيي وإن شًيا فشي
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 احلفيظ 

 مثنث زث رث يت ىت نت مت زت} :قال تعالىكما  :احلفيظ  -08

 {ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث
 .[57 :]هود

المبالغة أثي يف  ةصيغللكن  اوإن كان المعنى متقاربً هو الحافظ،  :(الحفيظ)

على وزن فاعل والحفيظ على وزن فعيل فهو دافٌظ ودفيٌظ المعاين كالحافظ 

 جه ين منىن خن حن} :تعالىقال ، دافٌظ لعباد  ودفيٌظ ألعمالهم

 .[57:]هود {ام يل ىل مل يك ىك مك} :تعالىقال ، [53:ف]يوس {ىه مه

 .ال كعزب عنه شيء، كل شيء محفوٌظ عند  :أي

 وهو الحفيظ عليهم وهـو الكفيـل

 

 بحفظهـــم مـــن كـــل أمـــي عــــان  

  :والحفيظ له معنيان  :   قال السعدي 

 .أنه قد دفظ على عباد  ما عملو  من خيي، وشي، وطاعة، ومعصية :أحدهما

أنه تعالى الحافظ لعباد  من جميع ما ككيهون ودفظه لخلقه  :والمعني الثاين

دفظه لجميع المخلوقات بتيسيي  لها ما كقيتها وكحفظ  :نوعان عام وخاص

 .بنيتها، وتمشي إلى هداكته، وإلى مصالحها بإرشاد 

دفظه الخاص ألوليائه سوى ما تقدم، بحفظهم عما كضي  :والنوع الثاين

من الشبه، والفتن، والشهوات فيعافيهم منها وكخيجهم  إكماهنم أو كزلزل إكقاهنم

 منها بسالمة ودفظ وعافية، وكحفظهم من أعدائهم من الجن واإلنس فينصيهم

 .اهـ
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  احلق 

 يب ىب نب مب} :تعالى هليف عشية مواطن من القيآن، فمنها قو :احلق  -01

، وقال [52 :]األنعام {نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت

 .[25:]النور {جح مج حج مث هت مت خت }تعالى 

 عن ابن عباس  (828)، ومسلم (1121)ويف البخاري 
ِ
، َأن  َرُسوَل ا هل

اَلِة مِْن َجْوِف الل ْيلِ ملسو هيلع هللا ىلص اللُهمَّ َلَك الَحْمُد، َأْنَت ُنوُر » :، َكاَن َكُقوُل إَِذا َقاَم إَِلى الص 

َمَوا َمَواِت َواأْلَْرِض، َوَلَك الَحْمُد، َأْنَت َقيَّاُم السَّ ِت َواأْلَْرِض، َوَلَك الَحْمُد، السَّ

، َوَقْوُلَك  ، َوَوْعُدَك الَحق  ، َأْنَت الَحق  يِهنَّ
َمَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن فِ َأْنَت َرب  السَّ

، اللُهمَّ َلَك َأْسَلْمُت،  اَعُة َحقٌّ ، َوالسَّ ، َوالنَّاُر َحقٌّ ، َوالَجنَُّة َحقٌّ ، َولَِقاُؤَك َحقٌّ الَحق 

ْلُت، َوإَِلْيَك َأَنْبُت، َوبَِك َخاَصْمُت، َوإَِلْيَك َحاَكْمُت، َوبَِك آمَ  نُْت، َوَعَلْيَك َتَوكَّ

ْرُت، َوَأْسَرْرُت َوَأْعَلنُْت، َأْنَت إَِلِهي اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت  ْمُت َوَأخَّ  .«َفاْغِفْر لِي َما َقدَّ

 .الواضح الثابت :هو (الحق)و

، وصفاته، فهو واجب الوجود كامل يف ذاته :الحق" :قال السعدي 

 .الصفات والنعوت، وجود  من لوازم ذاته، وال وجود لشيء من األشياء إال به

 .فهو الذي لم كزل، وال كزال بالجالل، والجمال، والكمال، موصوًفا

فقوله دق، وفعله دق، ولقاؤ  دق،  .ولم كزل وال كزال باإلدسان معيوًفا

هو الحق، وعبادته ودد  ال شيك  له هي الحق، ورسوله دق، وكتبه دق، ودكنه 

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ} :وكل شيء إليه فهو دق
 .اهـ [22:الحج] {مح جح مج حج مث هت مت خت
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   احلك 
 [.003]األنعام: {ىك مك لك اك} :قال ا هل تعالى :احلكم -21

ُسوِل  َعْن ُشَيْكح بن هاين، َعْن َأبِيِه و ا َوَفَد إَِلى الي  َتى ، أَ ملسو هيلع هللا ىلصَأن ُه َلـم 

 
ِ
إِنَّ اَّللَ » :، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصالَمِدكنََة َفَسِمَعُهْم ُكَكنُّوَنُه بَِأبِي اْلَحَكِم، َفَدَعاُ  َرُسوُل ا هل

إِن  َقْومِي إَِذا اْخَتَلُفوا  :َفَقاَل  «ُهَو الَحَكُم، َوإَِلْيِه الُحْكُم، َفِلَم ُتْكنَى َأَبا الَحَكِم؟

ء  َأَتْونِي َفَحَكْمُت َبيْ 
ْ
 فِي َشي

ِ
 :ملسو هيلع هللا ىلصنَُهْم، َفَيْيَضى ِكال اْلَفِيكَقْيِن، َفَقاَل َرُسوُل ا هل

 َقاَل  :َقاَل  «َما َأْحَسَن َهَذا، َفَما َلَك ِمَن اْلَوَلِد؟»
ِ
 :ُشَيْكٌح، َوُمْسلٌِم، َوَعْبُدا هل

  .(1)«َفَأْنَت َأُبوُشَرْيح» :ُقْلُت ُشَيْكٌح، َقاَل  :َقاَل  «َفَمْن َأْكَبُرُهْم؟»

كحكم بالعدل قال وهو الحاكم، الذي  ،لذي كحكم بين العبادا :(الحكم)

ومن أسمائه الحكم  :  قال السعدي .[21:غافر] {زبمب رب يئ} :تعالى

العدل الذي كحكم بين عباد  يف الدنيا، واآلخية بعدله، وقسطه فال كظلم مثقال 

ذرة، وال كحمل أدًدا وزر أدد، وال كجازي العبد بأكثي من ذنبه، وكؤدي 

 .وق إلى أهلها، فال كدع صادب دق إال وصل إليه دقهالحق

والحكم العدل الذي إليه الحكم يف كل شيء فيحكم تعالى بشيعه، وكبين 

لعباد  جميع الطيق التي كحكم هبا بين المتخاصمين، وكفصل بين المتنازعين، 

من الطيق العادلة الحكيمة، وكحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وكحكم فيها 

ام القضاء، والقدر، فيجيي عليهم منها ما تقتضيه دكمته وكضع األشياء بأدك

مواضعها وكنزلها منازلها، وكقضي بينهم كوم الجزاء، والحساب، فيقضي بينهم 

بالحق، وكحمد  الخالئق على دكمه دتى من قضى عليهم بالعذاب كعرتفون له 

 .العدل، وأنه لم كظلمهم مثقال ذرةب

 تسمية ا هل بالعدل مع أنه موصوف هبا تعالىال دليل على  :أقول. 

                                                           

 .(5112)أخيجه النسائي (1)



 

 

U 

60 

 احلكيم  

ذكي يف وادد وتسعين مية، منها ثمانية وثالثون مية محلى  :احلكي   -20

يف تسعة وعشيكن مية، واقرتن بالعليم يف باأللف والالم، اقرتن بالعزكز 

 رث يت ىت نت مت زت رت} :وأدلته كثيية، منها قوله تعالىأربعة مواطن، 

 . [82 :البقرة] {يف ىف يث ىث نث زثمث

، والمحكم لمخلوقاته، قال الحاكم بين عباد هو ذو الحكمة و :أي الحكيم

فحكيم بَِمْعنى ُمحكم َوا هل َتَعاَلى ُمحكم لألشياء متقن َلَها َكَما َقاَل  :الزجاج

، فتصيكف هذا العام خلقا، وأمًيا دال { ميهي خي حي جي ٰه مه} :َتَعاَلى

 .على دكمته

لقه وأمي  لحكيم هو الذي له الحكمة العليا يف خا : قال اإلمام السعدي

 {مه جه هن من خن حن جن مم} :الذي أدسن كل شيء خلقه
 .[51:المائدة]

فال كخلق شيًئا عبثا، وال كشيع شيًئا سدى، الذي له الحكم يف األولى، 

واآلخية، وله األدكام الثالثة ال كشاركه فيها مشارك، فيحكم بين عباد  يف 

 .ئهشيعه، ويف قدر ، وجزا

  :وحكمته نوعان

الحكمة يف خلقه فإنه خلق الخلق بالحق، ومشتماًل على الحق،  :أحدهما

 .وكان غاكته والمقصود به الحق

الحكمة يف شيعه وأمي ، فإنه تعالى شيع الشيائع، وأنزل الكتب  :النوع الثاين
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  .وأرسل اليسل ليعيفه العباد، وكعبدو ، فأي دكمة أجل من هذا

 :(215 :يف الكافية الشافية )ص  قال ابن القيم

ــن أوصــافه ــيم وذاك م ــو الحك  وه

 

ـــدمان   ـــا ع ـــا هم ـــان أكضـــا م  نوع

 دكــــم وإدكــــام فكــــل منهمــــا 

 

ـــــان  ـــــا الربه ـــــان أكضـــــا ثابت  نوع

ـــــوين وال   والحكـــــم شـــــيعي وك

 

ـــــا ســـــيان   ـــــان ومـــــا هم  كتالزم

ـــيدا  ـــل ذاك كوجـــد دون هـــذا مف  ب

 

 والعكـــس أكضـــا ثـــم كجتمعـــان  

 من إدـداهمالكن كخلو الميبوب  

 

ـــــان   ـــــل لـــــيس كنتفي  أو منهمـــــا ب

ــــوب لــــه  ــــيعي محب ــــا الش  لكنم

 

ـــوان   ـــن األك ـــو م ـــن كخل ـــدا ول  أب

 هو أمي  الدكني الذي جاءت رسله 

 

 بقيامـــــــه يف ســـــــائي األزمـــــــان  

 لكنمـــــا الكـــــوين فهـــــو قضـــــاؤ  

 

 يف خلقـــــه بالعـــــدل واإلدســـــان  
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 احلليم  

قال م كحل باأللف والالم يف شيء منها، يف أدد عشي موطنًا ول :احللي   -22

 خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} :تعالى

 .[225 :]البقرة {ين ىن من

َوَلْيَس َقول من َقاَل إِن  :الذي ال كعاجل بالعقوبة، قال الزجاج :هو (الحليم)و

اِعي الفصيح َوَأظنُه كثييا  :اْلَحلِيم ُهَو من اَل ُكَعاقب بصواب أما سمع َقول الش 

 ًما إِذا َما َناَل عاقـب ُمجمـال َدلِي

 

 َأشــد اْلعَقــاب َأو عفــالم كثــيب  

  :  قال السعديو 

له الحلم الكامل، والذي وسع دلمه أهل الكفي، والفسوق، الذي  :الحليم

 والعصيان، ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجاًل، فهو كمهلهم ليتوبوا، وال 

 .م، ولم كنيبواكهملهم إذا أصيوا، واستميوا يف طغياهن

كدر على خلقه النعم الظاهية، والباطنة مع معاصيهم، وكثية الذي  :والحليم

زالهتم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصياهنم، وكستعتبهم كي كتوبوا، وكمهلهم 

 اهـ .كي كنيبوا

 :   قال ابن القيمو
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 وهـو الحلـيم فـال كعاجـل عبــد 

 

ـــوب مـــن عصـــيان   ـــة ليت  بعقوب
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 د احلمي 

 ورد يف القيآن محلى باأللف والالم يف عشية مواطن، وذكي  :احلميد  -28

 خي حي جي يه مهىه} :قال تعالىمجيًدا عنها يف سبعة مواطن، 
 {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 .[0 :]إبراهيم

ذو المحامد سبحانه وتعالى له دمٌد من ذاته وله دمٌد من صفاته  :(الحميد)

بحانه وتعالى يف جميع شأنه على عدله وله دمٌد يف أفعاله فهو محموٌد س

 .، وجميل ذاته وفعلهوفضله

  :   قال اإلمام السعدي

الحميد يف ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، فله من األسماء أدسنها، ومن 

الصفات أكملها، ومن األفعال أتمها، وأدسنها، فإن أفعاله تعالى دائية بين 

والخييات، فهو الحميد لكثية صفاته  فالحمد كثية الصفات .الفضل، والعدل

  .الحميدة

 :وهو سبحانه حميد من وجهين

 .أن جميع المخلوقات ناطقة بحمد  :أحدهما

 .اهـ أنه كحمد على ماله من األسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا :الثاين

 : وقال ابن القيم

 وهـــو الحميـــد فكـــل دمـــد واقـــع

 

 أو كـــان مفيوضـــا مـــدى األزمـــان  

ــــ  ــــي م ــــه ونظي ــــود جميع  أل الوج

 

ــــي مــــا عــــد وال دســــبان   مــــن غي

ـــــه ســـــبحانه وبحمـــــد    هـــــو أهل

 

 كل المحامد وصف ذي اإلدسان  
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  احلي 

 مت خت حت جت هب} :ورد يف القيآن يف أربعة مواطن، قال تعالى :احلي -23

 :]غافر {خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت

 ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي}، [55
  .[58 :]الفرقان {رئ ّٰ ِّ

   َعِن اْبِن َعب اس   (2818) حيح مسلمويف ص
ِ
َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرُسوَل ا هل

ْلُت، َوإَِلْيَك َأَنْبُت، » :َكُقوُل  اللُهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوبَِك آَمنُْت، َوَعَلْيَك َتَوكَّ

َك، اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت، َأْن ُتِضلَّ 
تِ نِي، َأْنَت َوبَِك َخاَصْمُت، اللُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بِِعزَّ

ْنُس َيُموُتونَ   .(1) «الَحي  الَِّذي اَل َيُموُت، َواْلِجن  َواإْلِ

بصفة الحياة األزلية األبدكة التي لم تسبق بعدم وال المتصف  :(الحي)

كلحقها فناء والحي هو كامل الحياة، وذل  كتضمن إثبات جميع الصفات 

 .ة الذاتية كما أن القيوم دل على جميع الصفات الفعلي

  :(301/ 0يف المدارج )  قال ابن القيم

َكْمنَُع َأْن َكُكوَن ُمَعط اًل مَِن اْلِفْعِل، َبْل َدِقيَقُة اْلَحَياِة اْلِفْعُل،  (اْلَحي  )َواْسُمُه 

اٌل  ٍّ َفع 
 .اهـَفُكلُّ َدي
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 الشاهد.  وليس فيه .(8383) وأخيجه البخاري (1)
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 اخلالق  

 مص خص} :يف موطن وادد معيًفا باأللف والالم، قال تعالى :اخلالق  -25

 يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل}، [23 :]الحشر { خضمض حض جض

 .[012 :]األنعام { حن جن

 .مالعد من   الموجد المقدر هو  :(الخالق)

ء خلقا :  قال الزجاج
ْ
ي أصل اْلخلق فِي اْلَكاَلم الت ْقِدكي ُكَقال خلقت الش 

 :إِذا قدرته َوَقاَل ُزَهْيي كمدح رجالً 

 وألنــــــت تفــــــيي َمــــــا خلقــــــت

 

 خلـق ثـم  اَل كفـييَوَبعض اْلَقـْوم ك  

َولست  ،وتمضيه ،تتّم على عزم  فِيهِ  :َأْنت إِذا قدرت َأميك قطعته َأي :َكُقول 

ن كشيع فِي اأْلَمي  .ثم  َكْبُدو َلُه فيرتكه ،مِم 

اج َن هُ  ؛َوإِن َما ادتججنا بَِكاَلمِهِ  :َوَقاَل اْلحج 
ِ
إِن ي اَل أخلق  َكاَن َبِقي ة الفصادة أل

 .كت تمدح بَِهَذا اْلَمْعنى ال ِذي َذكْيَنا ُ إاِل  في

َومِنْه َقْولهم ، وهتيئونه ،تقدرونه :َأي{ ٌٍّّ ٰى }َوَقاَل ا هل َتَعاَلى ذكي  

 .َدِدكث مختلق ُكَياد َأنه قدر َتْقِدكي الصْدق َوُهَو كذب

َخالِقَها  فِي اْسم ا هل َتَعاَلى ُهَو اْبتَِداء َتْقِدكي النشء َفا هل َتَعاَلى (الخلقـ)ف

وأما معنى ، {مح جح مج حج مث}ومنشئها َوُهَو متممها ومدبيها 

المقدركن  :، أي[03:المؤمنون] {مح جح مج حج مث} : ا هلقول 

   :وتقدكي ، ولذل  قيل وتقدكي  عائد إلى خلق  ،وخلق غييهم

 وألنــــــت تفــــــيي َمــــــا خلقــــــت

 

 َوَبعض اْلَقـْوم كخلـق ثـم  اَل كفـيي  
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  اخلبري 

محلى بالالم يف ستة مواطن، ويف تسعة وثالثين موطنًا  ذكي :اخلبري  -25

 {ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم} :قال تعالىبدوهنا، 
 .العالم (الخبير)معنى  ،[08 :]األنعام

إذا قين بالعلم فالمياد بالخبيي المطلع على البواطن وبالعليم المطلع على 

  .الظواهي

 .ها وباطنهاالعليم بكل شيء ظاهي (الخبيرــ)فالمياد ب ،وإذا أفيد

وهذا على  [11:المل ]  {ىه مه جه ين ىن من خن حن} :تعالىقال 

التهدكد والوعد والوعيد وعٌد للمؤمنين من أنه علم بأفعالهم، وكجازكهم عليه، 

 .وفيه وعيد على المجيمين من أنه ال تخفى عليه خافية

 :(013 :كما يف تفسير أسماء اَّلل الحسنى )ص  قال السعدي

الذي أداط علمه بالظواهي، والبواطن، واإلسيار، هو  :(العليم ،الخبير)

واإلعالن، والواجبات، والمستحيالت، والممكنات، وبالعالم العلوي، 

 والسفلي، وبالماضي، والحاضي، والمستقبل، فال كخفى عليه شيء من األشياء

 . اهـ
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  اخلالق 

 جح مج حج مث} :قال تعالىيف موطن وادد من القيآن،  :اخلالق  -27

 .[85 :]الحجر {جخ مح

ُق ) صيغة مبالغة من الخلق، فهو الخالق الذي ككثي الخلق فسمي  :(الَخًلَّ

 حج مث هت مت} :، فقد خلق العباد وأفعالهم كما قال تعالىبالخالق
 .[15:]الصافات {مج

وأوجدها لحكمة  ،ومن عقيدة أهل السنة أن ا هل خالق الخيي والشي خلقها

 .لشي وكنهى عنهفهو كحب الخيي وكأمي به، وكبغض ا

  :   قال ابن القيم

ــــيعته رأوا ــــل وش ــــا جه ــــيى أب  أت

 

ـــوان   ـــذي األك ـــان ل ـــالق ث ـــن خ  م

ــــــه   أم كلهــــــم جمعــــــا أقــــــيوا أن

 

 هــــو ودــــد  الخــــالق ل نســــان  

ا    :وقال أيضا

  ـم شبهوا المخلوق بالخالق عكـه

 

ـــــ  ـــــانـ ـــــالق باإلنس ـــــبه الخ  س مش
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 ري خلا 

 ين منىن خن حن} :قال تعالىقيآن، يف موطن وادد من ال :اخلري  -28

 .[53 :]يوسف {ىه مه جه

، يف قوله ويف فعله ويف كل ما كصدر عنه ي  تعالىخيوذو الخيي هو ف :(الخير)

 .وكحب الخيي، وأهله  

 ف لرءوا 

يف عشية مواطن من القيآن ولم كحل  باأللف والالم يف شيء  :الرءوف  -21

 .{ لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث} :قال تعالىمنها، 

 .واليدمةمن اليأفة  :(وفؤالر)

 {مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه} :تعالىقال  
  .كيأف بعباد  فييسي لهم سبل الهداكة وكجنبهم طيق الغواكة .[21:]النور

  :   قال ابن السعدي

اليأفة بعباد  فمن رأفته وردمته هبم أن كتم عليهم شدكد  :أي (الرؤوف)

  اهـ .نعمته التي ابتدأهم هبا
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 ن الرحيمالرمح  

ذكي اسم اليدمن يف سبعة وخمسين موطنًا بدون مواطن  :محنالر  -81

البسملة، وهي مئة وثالثة عشي موطنا، وجاء اسم اليديم مئة وخمسة عشي 

مية منها ثالثة وثالثين مية محلى باأللف والالم، وهذا بغيي موطن البسملة 

 حب جب هئ مئ خئ حئ} :قال تعالىوهي مئة وثالثة عشي موطنًا، 
 يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف}، [81 :]النمل {هب مب خب

 .[5 :]طه {يف ىف يث ىث نث}، [001 :]اإلسراء { ممرن ام

، [31:]الحجر{ مك لك جكحكخك مق}:قال تعالى :حيمالر  -80

 .[088 :]األنعام { ييٰذ ىي مي خي}

  . هلداالن على صفة اليدمة أسمان  :(الرحمن  والرحيم)و

وردمته عامة  ،ا هلأبلغ من اليديم، وهو اسم مختص ب :(الرحمن)و

  .وخاصة

ْدَمِن فِي َأْسَمائِِه  :(851 :ويف مختصر الصواعق المرسلة )ص َن  ُوُروَد الي 
ِ
أل

ِديمِ   .[5 :]طه {يف ىف يث ىث نث} :َولَِهَذا َقاَل   :َأْكَثُي مِْن ُوُروِد الي 

 ىن نن من زن رن} .[51 :]الفرقان { نت زتمت رت يب ىب}

  .[87 :]النبأ { َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}  .[35 :]مريم { ٰى ين

 .[2-0:]الرحمن {زب رب يئ ىئ نئ}

ا َكقوله ِحيُم ُمَقيَّدا َما َجاَء الرَّ   .[38 :]األحزاب {مت هب مب هئ} :َوإِنَّ
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 .[007:]التوبة {جك مق حق مف خف } :َوقوله

ْحَمِن َكَما فِي اْلَفاتَِحِة، َأْو بِاْسم  آَخَر، َنْحوِ  ا بِاْسِم الرَّ ، {رن مم} :َوَمْقُرونا
ْدَمنُ  ِزَمِة اْلَكامَِلِة،  َوَأْكًضا َفالي  َفِة الث ابَِتِة الال  ال  َعَلى الص  َجاَء َعَلى بِنَاِء َفْعاَلَن الد 

ْدَمُن مِْن ِصَفتِِه ، َكَما ُكْشِعُي بِِه َهَذا اْلبِنَاُء َنْحَو َغْضَباَن َوَنْدَماَن َوَدْيَيانَ  َفالي 

ِديُم َمْن َكْيَدُم بِاْلِفْعلِ  ْدَمُة، َوالي   .ـاه الي 

  الرب 

 .[2:]الفاتحة {يم ىم مم خم حم} :قال تعالى :الرب  -82
  :َقاَل  ( َعِن اْبِن َعب اس  188يف صحيح مسلم )و

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَكَشَف َرُسوُل ا هل

، َفَقاَل  َتاَرَة َوالن اُس ُصُفوٌف َخْلَف َأبِى َبْكي  َأالَ َوإِنِّى ُنِهيُت َأْن َأْقَرَأ اْلُقْرآَن » :الس 

ا َأْو َس  بَّ َراكِعا يِه الرَّ
ُكوُع َفَعظُِّموا فِ ا الر  ا، َفَأمَّ ُجوُد اِجدا ا الس  ، َوَأمَّ

َعاِء؛ َفَقِمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكمْ  ى الد 
 .«َفاْجَتِهُدوا فِ

الميبي لجميع عباد  بالتدبيي وأصناف النعم، وكجوز أن وهو  :(الرب)و

التجيد عن األلف كيب الدار ورب البيت لكن بشيط   ا هلكطلق على غيي 

  . ا هلوالالم أما اليب باأللف والالم فال كطلق إال على 

 وله معنيان:

بالخلق والمل    وهو الدال على تفيد ا هل :المعنى العام :األول 

 .والتدبيي 

وهو الدال على الحفظ والكالءة والنصي والتمكين،  :المعنى الخاص :الثاين

 .، كما هو معلوم، وا هل المستعان ولذل  كان أغلب دعاء األنبياء به
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 :(082/ 3يف بدائع الفوائد )  قال ابن القيم

وا هل تعالى هو  ،والمصلح ،والميبي ،والمنعم ،والمال  ،هو السيد (الرب)و

والفطي من عبادة من  ،فال شيء أوجب يف العقول ،اليب هبذ  االعتبارات كلها

 هـ.ا هذا شأنه ودد  ال شيك  له

الذي أخيجه الرتمذي يف  كوجد يف ددكث أبي هيكية  وهذا االسم ال

بن مسلم، مما كدل على أن هذ  اليواكة  األسماء الحسنى من رواكة الوليد دسي

 .  ملسو هيلع هللا ىلص النبيلم تثبت عن 

 .واليب هو الميبي جميع عباد  بالتدبيي وأصناف النعم : قال السعدي

وأخالقهم وهبذا وأخص من هذا تيبيته ألصفيائه بإصالح قلوهبم وأروادهم 

 .الجليل ألهنم كطلبون منه هذ  الرتبية الخاصة االسمكثي دعاؤهم له هبذا 

وهو الذي له جميع معاين اليبوبية التي كستحق أن كؤله ألجلها وهي صفات 

الكمال كلها والمحامد كلها له والفضل كله واإلدسان كله، وأنه ال كشارك ا هل 

 .{خي حي جي يه مهىه جه ين}أدد يف معنى من معاين اليبوبية 
ال بشي وال مل ، بل هم جميعًا عبيد ميبوبون ليهبم بكل أنواع اليبوبية 

مقهورون خاضعون لجالله وعظمته، فال كنبغي أن ككون أدد منهم ندًا وال 

فرببوبيته سبحانه كيبي الجميع من مالئكة وأنبياء ، وألوهيتهشيككًا  هل يف عبادته 

وهم كشكيونه على ذل  بإخالص ، وإدياًء وإماتةً وغييهم خلقًا ورزقًا وتدبييًا 

العبادة كلها له ودد ، فيؤلهونه وال كتخذون من دونه وليًا وال شفيعًا، فاإللهية 

 .دق له سبحانه على عباد  بصفة ربوبيته اهـ
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  الرزاق والرازق 

 .يف موطن وادد من القيآن :الرزاق   -88

 {يث ىث نث مث زث رث يت ىت} :قال تعالى :الرازق  -83
 .[202:]البقرة {نب مب زب رب يئ ىئ نئ } [58 :]الذاريات

يف خمسة مواطن من ، [00:]الجمعة {ىقيق يف ىف } :وقال تعالى

 .القيآن
 .المعطي ألن اليزق هو العطاء  :أي (، والرازقالرزاق)

  :يف نونيته   قال ابن القيم

ــــمائه  ــــن أس ــــيزاق م ــــذل  ال  وك

 

ـــــه نوعـــــان   ـــــيزق مـــــن أفعال  وال

ــــد   ــــد عب ــــى ك ــــوله  رزق عل  ورس

 

ــــــان    نوعــــــان أكضــــــا ذان معيوف

ــــان   ــــم واإلكم ــــوب العل  رزق القل

 

 والــــيزق المعــــد لهــــذ  األبــــدان  

ـــا   ـــيزق الحـــالل وربن ـــو ال  هـــذا ه

 

ــــــــان   ــــــــه والفضــــــــل للمن  رزاق

 والثــان ســوق القــوت لألعضــاء يف  

 

 تلــــ  المجــــاري ســــوقه بــــوزان  

 هذا ككون مـن الحـالل كمـا ككـون  

 

 انمـــــن الحـــــيام كالهمـــــا رزقـــــ  

 وا هل رازقـــــــه هبـــــــذا االعتبـــــــار  

 

 ولــــــيس بــــــاإلطالق دون بيــــــان  

ييزق مؤمنهم فاليزق العطاء فهو الذي كيزق عباد  وكعطيهم،  :(الرزاق)  

 .وكافيهم وبيهم وفاجيهم

 :(الرزق رزقان)و 

وهو ما كقتتا  الناس وكتمولون من األلبسة والمسكن  :ـ رزق حسي0

 .دق المؤمنين والكفار واألطعمة واألشيبة، وهذا عام يف

 .وهو اإلكمان واإلسالم وهذا أعظم أنواع اليزق :ـ رزق معنوي2
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  الرقيب 

 جض مص خص حص} :يف موطن وادد من القيآن، قال تعالى :الرقيب  -85

 .[007 :]المائدة { مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض

 ىق } :، وقال تعالى[0:النساء] {ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي }وقال تعالى  
 .[52:األحزاب] {يك ىك مك لك اك يق

  .المياقب لهم، العليم بأفعالهم وديكاهتم وسكناهتم :أي (الرقيب)

 :(50 :يف تفسير أسماء اَّلل الحسنى )ص   قال الزجاج

ِقيب) ء أرقبه ُهَو اْلَحافِظ  :(الرَّ
ْ
ي ا كحفظه ُكَقال رقبت الش  ِذي اَل كغيب َعم  ال 

 .[08:ق] {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي} :َرَقَبة َوَقاَل ا هل َتَعاَلى ذكي 

َوُهَو َتَعاَلى اْلَحافِظ  ،االستحياء َواْلحَياء ضيب من التحفظ َأْكضا :والمراقبة

ء 
ْ
 .ـاهال ِذي اَل كغيب َعنُه َشي

 : وقال ابن القيم
وهـــو اليقيـــب علـــى الخـــواطي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  والل

 

 دــظ كيــف باألفعــال باألركــان  

  : قال السعدي 
  بالمبصيات، وعلمه بجميع وبصي ،كدل على إداطة سمع ا هل بالمسموعات

المعلومات الجلّية والخفية، وهو اليقيب على ما دار يف الخواطي، وما تحيكت 

 .به اللوادظ، ومن باب أولى األفعال الظاهية باألركان

المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت،  (الرقيب)و

 .كمل تدبيي اهـالذي دفظ المخلوقات وأجياها على أدسن نظام وأ
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  السبوح 

يِي َأن   (188) يف صحيح مسلم :السُّبّوح -85 خ   ْبِن الش 
ِ
ِف ْبِن َعْبِدا هل َعْن ُمَطي 

  َعاِئَشَة 
ِ
 :َكاَن َكُقوُل فِى ُرُكوِعِه َوُسُجوِد ِ  ملسو هيلع هللا ىلص َنب َأْتُه، َأن  َرُسوَل ا هل

وِح » وٌس َرب  الَمًلَِئَكِة َوالر     .المنز  عن النقائص :أي (وحالسب) .«ُسب وٌح ُقد 

وٌس رب المًلئكة والروح»: قوله المنز  والمقدس عن  :أي «ُسب وٌح ُقد 

ي ُرُكوِعِه َوُسُجوِدِه ُسب وٌح » :َكاَن َكُقوُل  :وتتمة الحدكث، النقص والعيب
فِ

وِح  َكِة َوالر 
وٌس، َرب  اْلَمًَلئِ  .«ُقد 

 السالم 

 جت هب مب خب حب} :قال تعالىلقيآن، يف موطن وادد من ا :السّالم -87
( 581ويف صحيح مسلم ) .[28 :]الحشر { مث هت مت خت حت

  :َقاَل  َعْن َثْوَباَن 
ِ
إَِذا اْنَصَيَف مِْن َصالَتِِه اْسَتْغَفَي  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل ا هل

ًلَُم َتَباَرْكَت َذا الَجًلَِل وَ » :َثالًَثا َوَقاَل  ًلَُم َوِمنَْك السَّ  .«اإِلْكَرامِ اللُهمَّ َأْنَت السَّ

ْستِْغَفاُر؟ َقاَل  :َفُقْلُت لأِلَْوَزاِعى   :َقاَل اْلَولِيدُ 
ِ
َأْسَتْغِفُي ا هَل،  :َتُقوُل  :َكْيَف اال

 .َأْسَتْغِفُي ا هلَ 

المنز  عن صفات النقص كلها المعظم  :أي (القدوس السًلم)ومن أسمائه 

والمتنز  عن أن وأن كماثله أدد من الخلق، فهو المتنز  عن جميع العيوب، 

 ين ىن من} ،{ مهىه جه ين} .كقاربه أو كماثله أدد يف شيء من الكمال
 .{ جس مخ جخ مح}  ،{ خن حن جن يم}، {ىه مه جه
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كنفيان كل نقص من جميع الوجو ، وكتضمنان ، (السًلمـ)ك (القدوسـ)ف

الكمال المطلق من جميع الوجو ، ألن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله فهو 

ز  عن كل سوء، السالم من مماثلة أدد من خلقه ومن المقدس المعظم المن

  .النقصان ومن كل ما كنايف كماله

عنه، كنز  عن كل نقص بوجه من الوجو ، وكنز  وكعظم  فهذا ضابط ما كنز  

أو مضاد، وكنز  عن نقص  ،أو ند ،أو سمي ،أو كفو ،أو شبيه ،أن ككون له مثيل

 .وأوسعها ،هاوأعظم ،صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات

فإن التنزكه مياد  ،ومن تمام تنزكهه عن ذل  إثبات صفات الكربكاء والعظمة له

كظن الجاهلية الذكن كظنون به  ،لغيي  ومقصود به دفظ كماله عن الظنون السيئة

أو  "سبحان اهلل"ظن السوء، ظن غيي ما كليق بجالله وإذا قال العبد مثنًيا على ربه 

ونحوها كان مثنًيا عليه بالسالمة من كل نقص وإثبات  "اهلل تعاىل"أو  "تقدس اهلل"

  : قال ابن القيم .كل كمال

 هذا ومن أوصافه القدوس ذو الت 

 

 نزكــــــــه بــــــــالتعظيم للــــــــيدمن  

 وهــو الســالم علــى الحقيقــة ســالم  

 

 مـــن كـــل تمثيـــل ومـــن نقصـــان  
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 السميع  
يف تسعة عشي موطنًا، منها خمسة عشي مقيونا بالعليم المحلى  :السميع -88

 .{ مل خل }باأللف والالم، وخمسة عشي موطنا بلفظ 

وأربعة مواطن مقيونا بالبصيي، وهكذا أربعة مواطن مجيد عن األلف والالم  

 .{جئ يي }بلفظ 

 يت}، [027 :]البقرة {ين ىن من خن حن يمجن ىم مم} :قال تعالى 

 .[51 :]سبأ {ٰر ٰذ يي ىي}، [21 :]غافر {ىث نث مث زث رث

الذي كسمع، بسمع  كليق بجالله، فال كعزب عنه شيء من  :(السميع)

 .المسموعات

  :   قال اإلمام السعدي

 حن جن مم} :مثل قوله (السميع البصير)وكثيًيا ما كقين ا هل بين 
فكل من السمع، والبصي محيط بجميع متعلقاته  ،[131:النساء] {من خن

  .يع الذي أداط سمعه بجميع المسموعاتالظاهية، والباطنة فالسم

فكل ما يف العالم العلوي، والسفلي من األصوات كسمعها سيها وعلنها 

وكأهنا لدكه صوت وادد، ال تختلف عليه األصوات، وال تخفى عليه جميع 

 مك لك}اللغات، والقيكب منها، والبعيد، والسي، والعالنية عند  سواء 
 خل}، {ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 .{يه ىه مه
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تبارك الذي وسع سمعه األصوات، لقد جاءت » :قالت عائشة 

وأنا يف جانب الحجرة وإنه ليخفي عليَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالمجادلة تشتكي إلى رسول اَّلل 

 .اآلكة { مم خم حم جم يل ىل مل خل} :بعض كًلمها فأنزل اَّلل

 : وقال ابن القيم
 وهو السـميع كسـمع وكـيى كـل مـا 

 

 يف الكـــون مـــن ســـي ومـــن إعـــالن 

ــمع داضــي   ــه س ــل صــوت من  ولك

 

 فالســــــي واإلعــــــالن مســــــتوكان  

ــه واســع األصــوات ال   والســمع من

 

ــــداين   ــــدها وال ــــه بعي ــــى علي  كخف

  

  السيد 

ف  َقاَل  :السيد  -81 اْنَطَلْقُت فِي َوْفِد َبنِي َعامِي  إَِلى َرُسوِل  :َقاَل َأبِي :َعْن ُمَطي 

 
ِ
يُِّد اَّللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى» :َأْنَت َسي ُدَنا، َفَقاَل  :نَاَفُقلْ  ملسو هيلع هللا ىلصا هل  َوَأْفَضُلنَا :ُقْلنَا «السَّ

ُقوُلوا بَِقْولُِكْم َأْو َبْعِض َقْولُِكْم، َواَل » :َفَقاَل َفْضاًل َوَأْعَظُمنَا َطْواًل،

ْيَطانُ   .(3815) أخرجه أبو داود «َيْسَتْجرَِينَُّكْم الشَّ

 ذو السيادة المطلقة، والخلق عبيد  وكطلق على غيي ا هل فالنبيهو  :(السيد)

لكن السيادة  (2) «قوموا إلى سيدكم» : ملسو هيلع هللا ىلص وكقول ،(1)«أنا سيد الناس» :كقول  ملسو هيلع هللا ىلص

 .المطلقة ال تكون إال  هل، سيد الدنيا واآلخية وله السيادة من كل وجه

  :  قال ابن القيم

 وهو اإلله السـيد الصـمد الـذي 

 

 يه الخلـق باإلذعـانصمدت إل  

                                                            

 (.181م مسلم يف صحيحه )(، واإلما1812أخيجه اإلمام البخاري يف صحيحه ) (1)

 (.1828(، واإلمام مسلم يف صحيحه )3113أخيجه اإلمام البخاري يف صحيحه ) (2)
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  الشايف 

 :َقاَلْت  َعْن َعاِئَشَة ( 2181ومسلم) (5851البخاري)يف  :الشايف -31

 
ِ
َأْذِهِب اْلَباَس » :إَِذا اْشَتَكى مِن ا إِْنَساٌن َمَسَحُه بَِيِمينِِه ُثم  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل ا هل

ى الَ ِشَفاَء إاِلَّ 
افِ اَربَّ النَّاِس َواْشِف َأْنَت الشَّ  .« ِشَفاُؤَك ِشَفاءا الَ ُيَغاِدُر َسَقما

َرُسوَل َأن   ،عن َعائَِشَة  ،من الميض، الذاهب بهأي المعايف  :(الشايف)

 
ِ
افِي ال » :َكاَن إَِذا َأَتى َمِيكًضا َقاَل   ملسو هيلع هللا ىلصا هل َأْذِهِب الَبْأَس َربَّ النَّاِس اْشِف وَأْنَت الشَّ

  .بشفائه  ا هلتوسل إلى  :أي  (1) «شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما

  الشاكر 

 خل حل جل} :قال تعالىيف موطن وادد من القيآن  :الشاكر  -30

 نن من زن رن مم ام } وقال تعالى:  .[037 :]النساء {هل مل
 .[058:]البقرة{ ىن

 .وقد تقدم الكالم عليه يف الشكور ،الشكوربمعنى  :(الشاكر)و

ي، كشأن صرب ، فهو آخن فله شأوأما شكي اليب تعالى  :قال ابن القيم 

الشكي من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة؛ فإنه كعطي  أولى بصفة

أن  يل من العمل والطاعة، فال كستقلهوكوفقه لما كشكي  عليه، وكشكي القل، العبد

وكشكي عبد  بقوله أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، كشكي ، وكشكي الحسنة بعشية 

                                                           
 (.2181(، واإلمام مسلم يف صحيحه )5285أخيجه اإلمام البخاري يف صحيحه ) (1)
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وكشكي   ،وكلقى له الشكي بين عباد  ،ئكته وىف ملئه األعلىبأن كثنى عليه بين مال

ا وإذا بذل له شيئا رد  عليه أضعافً  ،فإذا تيك له شيئا أعطا  أفضل منه ،بفعله

 وشكي  على هذا وذاك. ،والبذل ،لرتكوهو الذى وفقه ل ،مضاعفة

 مية تشغله أال فاراد ،ذكي  عن شغلته ذإ له غضبا الخيل سليمان نبيه عقي ولما

 ىف منها وخيجوا دكارهم الصحابة تيك ولما ،اليكح متن عنها أعاضه ،أخيى

 .عليهم وفتحها الدنيا ملكهم أن عنها أعاضهم ،ميضاته

 يف له مكن بأن ،ذل  له شكي السجن ضيق الصدكق كوسف ادتمل ولما

 أعداؤ  مزقها دتى له أبداهنم الشهداء بذل ولما ،كشاء ديث منها كتبوأ رضاأل

 الجنة أهنار تيد ،فيها أروادهم أقي خضيا اطييً  منها أعاضهم بأن ذل  لهم شكي

 وأهبا  وأجمله ،تكون ما أكمل عليهم فييدها ،البعث كوم لىإ ثمارها من وتأكل

 ذل  من أعاضهم وسبوهم منهم فنالوا ،ألعدائهم فيه أعياضهم رسله بذل ولما

 خلقه وبين سمواته ىف ءالثنا أطيب لهم وجعل ،ومالئكته هو عليهم صلى بأن

 .الدار ذكيى بخالصة فأخلصهم

 الدنيا ىف والمعيوف الخيي من كفعله بما عدو  كجازى أنه سبحانه شكي  ومن 

 من وهو ،االدسان من كعمله ما عليه كضيع فال ،القيامة كوم عنه به وكخفف

 جهد  قد كان اكلبً  بسقيها البغى للميأة غفي أنه شكي  ومن ليهإ خلقه أبغض

 .المسلمين طيكق عن شوك غصن بتنحيته آلخي وغفي ،الثيى أكل دتى العطش
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 من كشكي نماأ والمخلوق ،لنفسه دسانهإ على العبد كشكي سبحانه فهو

 لىإ به كحسن ما العبد أعطى الذى هو سبحانه أنه ذل  من وأبلغ ،ليهإ أدسن

العبد  نإلدسا نسبة ال التى ،المضاعفة ضعافباأل قليله على وشكي  ،نفسه

أدق باسم الشكور  دسان وإعطاء الشكي، فمناإلالمحسن بإعطاء  فهو إليها،

 خك حك جك مق حق مف} :وتأمل قوله سبحانه منه سبحانه؟

 هذا ضمن ىف تجد كيف .[037:]النساء {هل مل خل حل جل لكمك

 ضاعةإ كأبى كما جيم بغيي سدى عباد  تعذكب كأبى تعالى شكي  أن الخطاب

 .مسيء غيي كعذب وال محسن أجي كضبع ال (الشكور)ــف باطال سعيهم

 ماال على كعذبه ثم كطيقه ماال ككلفه سبحانه أنه زعم من لقول رد هذا وىف

 اعلوً  الباطل والحسبان ،الكاذب الظن هذا عن ا هل تعالى قدرته تحت كدخل

 ،عمله كضيع وال ،الشكور المؤمن كعذب ال أن اقتضى سبحانه فشكي  ،اكبييً 

 سائي عن كنز  كما ،ذل  خالف عن منز  فهو ،الصفة ذ ه لوازم من وذل 

 .ودمد  وغنا  كماله تناىف التى والنقائص ،العيوب

 وال ،خيي من ذرة مثقال بأدنى النار من العبد كخيج أنه سبحانه شكي ومن

 امقامً  له كقوم عباد  من العبد أن سبحانه شكي  ومن، القدر هذا عليه كضيع

 المؤمنين وعباد  ،مالئكته به وكخرب ،بذكي  وكنو  ،له فيشكي  ،الناس بين كيضيه

 ،عباد  بين بذكي  ونو  ،عليه به وأثنى ،المقام ذل  فيعون آل لمؤمن شكي كما

 ،شكي  بين عليه كهل  فال ليهإ ودعوته مقامه (كس) لصادب شكي  وكذل 
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 وكشكي ،الزلل من الكثيي كغفي شكور غفور سبحانه فإنه ،هال  الإ ومغفيته

 .العمل من القليل

 اتصف من ليهإ خلقه أدب كان الحقيقة على (الشكور) هو سبحانه كان ولما

 شأن وهذا ،بضدها واتصف ،عطلها من ليهإ خلقه أبغض أن كما ،الشكي بصفة

 اتصف من ليهإ وأبغضهم ،بموجبها اتصف من ليهإ خلقه أدب الحسنى سمائهأ

 والبخيل ،القلب والقاسي ،هلوالجا ،الظالم الكفور كبغض ولهذا ،ضدادهابأ

 .واللئيم ،والمهين ،والجبان

 كحب رديم ،العلماء كحب عليم ،الجمال كحب جميل سبحانه وهو 

 كحب صبور ،الشاكيكن كحب شكور ،المحسنين كحب محسن ،اليادمين

 على كلوم قادر ،السرت أهل كحب ستار ،الجود أهل كحب جواد ،الصابيكن

 وتي العفو كحب عفو الضعيف المؤمن من ليهإ أدب القوى والمؤمن ،العجز

 كبغضه ما وكل وموجبها ،وصفاته اسمائه آثار من فهو كحبه ما وكل ،الوتي كحب

 .وكنافيها كضادها مما فهو
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  الشكور 
يف أربعة مواطن من القيآن مجيد عن األلف والالم مقرتن  :الشكور -32

 خل حل} :تعالىقال باسم الغفور، ويف موطن مقيون بالحليم، 

 جخ مح جح}، [81 :]فاطر {حن جن مم خم جمحم هل مل
 .[07 :]التغابن {خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس مخ

والشاكي هو الذي كجازي على القليل بالكثيي، وكغفي وكسرت، قال  :(الشكور)

 .[83 :]فاطر {ىل مل يك ىك مك} :تعالى

 ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق} :كقول فا هل 

  .[051 :]األنعام {ين ىن نن من زن رن مم

وقال (1)«َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة َفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها َوَأِزيُد » :الحدكث القدسيويف 

  .{خض حض جض مص} :تعالى

َكْجِزي َعَلى اْلَقلِيِل  :َأْي  {جض مص } : (8 /030) قال ابن كثير

ُنوِب  :أي {حض} .بِاْلَكثِييِ  كعفو وكصفح َوَكْغِفُي َوَكْسُتُي، َوَكَتَجاَوُز َعِن الذُّ

ي َئاِت وَ  ِت َواْلَخَطاَكا َوالس  ال   .ـاه الز 

وهو الذي كشكي القليل من العمل  :(الشاكر الشكور)ومن أسمائه تعالى 

الخالص النقي النافع، وكعفو عن الكثيي من الزلل وال كضيع أجي من أدسن 

عمال بل كضاعفه أضعاًفا مضاعفة بغيي عد  وال دساب، ومن شكي  أنه كجزي 

                                                           

 .(2288) أخيجه مسلم (1)
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ة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيية، وقد كجزئ ا هل بالحسنة عشي

العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل اآلجل، وليس عليه دق واجب 

بمقتضى أعمال العباد وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه كيًما منه وجوًدا، 

 .ها  هل تعالىخلصوأو ،ملين به إذا أدسنوا يف أعمالهموا هل ال كضيع أجي العا

 .   أفاد  السعدي

 :(218 :)ص  قال اإلمام ابن القيم

 وهــو الشــكور فلــن كضــيع ســعيهم

 

ـــــال دســـــبان    لكـــــن كضـــــاعفه ب

 مــــا للعبــــاد عليــــه دــــق واجــــب 

 

 هـو أوجــب األجــي العظــيم الشــأن  

ـــــه ضـــــائع  ـــــل لدك ـــــال وال عم  ك

 

ـــاإلخالص واإلدســـان    إن كـــان ب

ــــــوا  ــــــه أو نعم ــــــذبوا فبعدل  إن ع

 

ـــــــانفبفضـــــــ    له والحمـــــــد للمن
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 الشهيد 

يف تسعة عشي موطنًا من القيآن، كلها غيي محالة باأللف  :الشهيد  -38

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس} :قال تعالىوالالم،  

 {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر}، [18 :]آل عمران {مع جع مظ حط
 . [07 :]الحج

 :أي .[118:المائدة] { مغ جغ مع جع مظ حط} :المطلع فقوله :(الشهيد)

كعلم خائنة األعين  ،ع ال كعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرضمطل

 .والشهيد بما عمل العباد كوم القيامة ،وما تخفي الصدور

 :(58 :يف تفسير أسماء اَّلل الحسنى )ص  قال الزجاج 

ِهيد ء َوشِهدت بِِه وأصل َقْولهم شِهدت بِِه  :الشَّ
ْ
ي اْلَحاِضي ُكَقال شِهدت الش 

 اْلُحُضورمن الش  
َ
تِي ِهي  .َهاَدة ال 

ِهيد  :َواْلَيْوم اْلَمْشُهود َن ُه َمْعُلوم َكونه اَل مَحالة َفَكاَن معنى الش 
ِ
َكْوم اْلِقَياَمة أل

 اْلَعالم
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  الصمد 

 {مم خم حم} :قال تعالىيف موطن وادد من القيآن،  :الصمد  -33
 .[2:]اإلخًلص

 .ئقليه الخالإالذي تصمد هو  :والصمد

 .السيد الذي كمل يف سؤدد  :وقيل

 .هو الذي لم كلد ولم كولد :وقيل

 .الذي ال جوف له وكلها معاين صحيحة :وقيل

 وهل هو من األسماء المختصة؟ 

 لم الذي العظيم، والسيد، الكامل اليب :أي (الصمد)  : قال السعدي

 تحيط ال بحيث وكمالها بغاكتها، ووصف هبا، اتصف إال كمال صفة كبق

 المصمود وهو ألسنتهم عنها تعرب وال بقلوهبم، الصفات تل  ببعض الخالئق

 ىف ىثيث نث مث زث رث} والنوائب الحوائج جميع يف المقصود إليه،
 .[28:]اليدمن {لك اك يق ىق يف

 وأعدادهم، إكجادهم، يف :بذاهتم إليه فقيية الكائنات وجميع بذاته، الغني فهو

 غنى منها ألدد ليس الوجو  عجمي من إليه محتاجون هم ما بكل وإمدادهم

 .أدوالها من دالة كل يف ذرة، مثقال

 ،وأدوالها ،داجاهتا جميع يف كلها الخالئق تقصد  الذي هو :(الصمد)و

 .وأفعاله وأسمائه وصفاته، ذاته يف المطلق الكمال من له لما ؛وضيوراهتا

 يكم،الك االسم هذا به فسي ما كل فيه كدخل الذي الجامع المغني (الصمد)و
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 والحاجة بالذل المخلوقات جميع تقصد  :أي إليه تصمد الذي (الصمد) فهو

 .واالفتقار

 ودلمه، ،ودكمته ،بعلمه كمل قد الذي وهو بأسي ، العالم إليه وكفزع

 اهـ .أوصافه وسائي ،وردمته ،وعظمته وقدرته،

 ذهب شيخ اإلسالم أنه ليس من األسماء المختصة.  

 جم يل ىل مل خل} :تعالىماء المختصة قال فهو من األس :(األحد)أما 
 .[2-1:]اإلخالص {مم خم حم

 ُهَيْكَيَة 
ُ
َوَأَنا اَّلل األََحُد  ...:قال ا هل » :َقاَل   ملسو هيلع هللا ىلص النبيَعْن  وَعْن َأبِي

ا َأَحٌد  َمُد الَِّذي َلْم َألِْد َوَلْم ُأوَلْد َوَلْم َيُكْن لِي ُكُفوا  .(1) «الصَّ

 .أي الوادد :ددتعيف على عباد  بأنه األ فا هل 

  .الذي تصمد إليه الخالئق يف دوائجها :(الصمد)

 .لم ككن له والدٌ  :«لم ألد» :قوله

  .أي لم ككن له ولٌد ففيه رٌد على النصارى وعلى غييهم :«ولم أولد» :قوله

  :قال أبو بكي ابن أبي داود

 ولـــيس بمولـــود ولـــيس بوالـــد 

 

 ولــيس لــه شــبه تعــالى المســبح  

ال يف أسمائه وال يف صفاته وال يف أفعاله وذل   :«كن له كفئاا أحدولم ي» :قوله 

 خس حس جس مخ جخ مح} :لكماله المقدس من كل وجه، وهذا قوله
 .[22:البقية] {مس

M0N 
                                                           

 (.1881يف صحيحه ) البخاري أخيجه اإلمام (1)
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  الطبيب 

َأَتْيُت  :َقاَل   َعْن َأبِي ِرْمَثةَ  :(8118)يف مسند أدمد  :الطبيب -35

 
ِ
تِي بِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل ا هل ، َأاَل ُأَعالُِجَها  :َظْهِيِ ، َفَقاَل َمَع َأبِي، َفَيَأى ال 

ِ
َكا َرُسوَل ا هل

يٌق، َواَّللُ الطَّبِيُب » :َلَ  َفإِن ي َطبِيٌب؟ َقاَل 
المجالسة وجواهي »ويف ، «َأْنَت َرفِ

َدَخَل اْلَفَيْزَدُق َعَلى ُعَبْيِد ا هل بن َبْكَيَة َكُعوُدُ ، َوِعنَْدُ  ُمَتَطب ٌب  (3151) «العلم

 :ُه ِدْرَكاًقا؛ َفَأْنَشَأ اْلَفَيْزَدُق َكُقوُل َكُذوُف لَ 

َفـــهُ   َتَخوَّ
ـــبِّ ِمـــْن َداء   َيـــا َطالِـــَب الطِّ

 

اءِ  ــدَّ ــًلَك بِال ــِذي َأْب ــَب الَّ  إِنَّ الطَّبِي

ــُه اْلَبــْرُء َفــاْلَتِمْس   ــَو الطَّبِيــُب َفِمنْ  ُه

 

ْرَياَق بِالَماءِ   ال َمْن َيُذوُف َلَك الدِّ

  
ِ
! ال َأْشَيُبُه َأَبًدا :َفَقاَل ُعَبْيُد ا هل

ِ
 .َفَما َأْمَسى َدت ى َوَجَد اْلَعافَِيةَ  .َوا هل

لما جاء رجل إلى » :قد أثبت اسم الطبيب أكضا الشيخ مقبل  :(الطبيب)

 :ويف رواكة ،(1)«طبيبها الذي خلقها» كا رسول ا هل أطبها ل  قال :فقال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .والشايف لألمياض ،المداوي :أي «أنت الرفيق واَّلل الطبيب»
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يف صحيح أبي داود، وهو يف األلباين ردمه ا هل (، وصححه 1218أبو داود يف سننه ) أخيجه (1)

 (، وقال فيه: هذا ددكث صحيح.1222الصحيح المسند ل مام الوادعي ردمه ا هل بيقم )
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  الطيب 

َقاَل  :َقاَل  عْن َأبِى ُهَيْكَيَة  (1115)يف صحيح مسلم :الطيب -35

 
ِ
َها النَّاُس، إِنَّ اَّللَ َطيٌِّب الَ َيْقَبُل إاِلَّ َطيِّباا، َوإِنَّ اَّللَ َأَمَر » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل ا هل َأي 

 يي ىي ني مي زي ري} :َقاَل الُمْؤِمنِيَن بَِما َأَمَر بِِه الُمْرَسِليَن، فَ 
 .[50 :]المؤمنون {حب جب هئ مئ خئ جئحئ

 .[072:البقرة] { ىت نت مت زت رت يب ىب نب} :َوَقاَل  

َماِء َيا َربِّ َيا َربِّ »ُثم  َذَكَي   َفَر َأْشَعَث َأْغَبَر َيُمد  َيَدْيِه إَِلى السَّ ُجَل ُيطِيُل السَّ الرَّ

َبُسُه َحَراٌم َوُغِذَى بِالَحَراِم َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب َوَمْطَعُمُه َحَراٌم َوَمْشَرُبُه َحَراٌم َوَملْ 

 .«لَِذلَِك 

 .ايف ذاته وصفاته وأفعاله، وال كقبل إال طيبً  :أي (الطيب)
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 العامل  
يف ثالثة عشي موطنًا من القيآن، كلها غيي محالة باأللف والالم،  :العامل  -37

 ،[78 :]األنعام {حم جم هل جلحلخلمل} :قال تعالى

 {مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك}
  .[77 :]البقرة {ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}، [88 :]فاطر

لم كسبق  المعلومات أزاًل وأبًدا،فال كعزب عنه شيء من  شيءبكل  :(العالم)

 .جهل وال كلحقه نسيانب

  العزيز 

 ىن مية محلومنها ثالثة وسبعورد يف اثنين وثمانين مية،  :العزيز  -38

 ،[021:]البقرة {يت ىت نت مت زت } :تعالىقال باأللف والالم، 

 . [081 :]الصافات {حم جم هل مل خل حل جل}

 :(88 :يف تفسير أسماء اَّلل الحسنى )ص قال الزجاج 

اَلن على اأْلَمي إِذا غلبني اْلَغَلَبة والشدة َوُكَقال عزين ف :ميف الكًل (ز ز ع) أصل

َوا هل أعلم قوكنا أمي   ، َأَرادَ [03:]يس{ ين ىن } :َوَقاَل ا هل َتَعاَلى ذكي ، عليه

 : َوَقاَل جرير .َأَراَد غلبني {يي ىي ني مي}َوَقاَل َتَعاَلى ، وشددنا 

ِيكــــق بمنكبيــــه   كعــــز علــــى الط 

 

 َكَما ابرتك الخليع علـى القـداح 

ء، َفُهَو اْلَعِزكز ال ِذي ذل لعزته كل  
ْ
َوُكَقال عز  كعز ، َوا هل َتَعاَلى ُهَو اْلَغالِب كل َشي

 .َعِزكز
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 .العزة له عزة من قهي  وعزة من ُدكمه وعزة من ُسلطانهذو  :(العزيز)و

 وعزة الغلبة وعزة القوة، عزة كلها العزة له الذي العزكز : قال السعدي

 ودانت الموجودات، جميع وقهي المخلوقات من أدد كناله أن فممتنع االمتناع،

 .لعظمته وخضعت الخليقة له

 أسمائه من عليها الدال القوة عزة العظيم  هل كاملة كلها الثالث العزة فمعاين

 وإن ،المخلوقات قوة إليه تنسب ال الذي العظيم وصفه وهي المتين، القوي

 العباد كبلغ وال أدد، إلى كحتاج فال بذاته الغني هو فإنه االمتناع وعزة عظمت،

 وعزة المانع، المعطي النافع الضار هو بل فينفعونه نفعه وال فيضيونه، ضية

 منقادة لعظمته خاضعة  هل مقصورة كلها فهي الكائنات لكل والغلبة القهي

 كتصيف وال متحيك منها كتحيك ال بيد ، المخلوقات نواصي فجميع إلرادته،

 دول وال ككن، لم كشأ لم وما كان، ا هل شاء فما وإذنه، وقوته بحوله إال متصيف

 يف بينهما وما واألرض، لسماوات،ا خلق أنه واقتدار  قوته فمن به، إال قوة وال

 حي جي ٰه} كيجعون إليه ثم كحييهم ثم كميتهم ثم الخلق خلق وأنه أكام، ستة
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى} .[28:]لقمان { مئهئ هي مي خي
  .[27:]الروم { زئمئ رئ

 وربت اعتزت الماء عليها أنزل فإذا هامدة، األرض تيى أن  قدرته آثار ومن

 والكفار المكذبين، باألمم أوقعه ما قدرته آثار ومن هبيج، زوج كل من وأنبتت

 كيدهم، عنهم كغن لم وأنه المثالت، ودلول العقوبات أنواع من الظالمين

 لما شيء من ا هل عذاب من دصوهنم وال جنودهم، وال أموالهم، وال ومكيهم،

 هذ  فإن األوقات هذ  يف وخصوصًا تتبيب، غيي زادوهم وما رب ، أمي جاء
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 من هي األمم هذ  مقدرة إليها وصلت التي الباهية والمخرتعات الهائلة، القوة

 قواهم، أن ا هل آكات فمن كعلمونه، ككونوا لم ما لهم، وتعليمه لهم ا هل أقدار

 النكبات، من أصاهبم ما صد يف شيئًا عنهم تغن لم ومخرتعاهتم وقدرهم

 ا هل أمي ولكن ذل ، توقي يف واجتهادهم جدهم بذل مع المهلكة والعقوبات

 .والسفلي العلوي، العالم عناصي لها تنقاد وقدرته غالب،

 خالق فهو ،للعباد الخالق هو أنه كما أنه وشمولهما ،وقدرته عزته تمام ومن

 خلقًا ا هل إلى تضاف فهي أفعالهم، أكضًا وهي ومعاصيهم، ،وطاعتهم ،أعمالهم

 فإن األميكن، بين فاةمنا وال ،الحقيقة على ومباشية ،فعالً  إليهم وتضاف وتقدكياً 

 :تعالى قال للمسبب خالق التام السبب وخالق وإرادهتم، قدرهتم خالق ا هل

 .[15:]الصافات {مج حج مث هت مت}

 وُعددهم عددهم قلة على أولياء  نصية من كتابه يف ذكي  ما قدرته آثار ومن

 رث يت ىت } :تعالى قال والُعدة، العدد، بكثية فاقوهم الذكن أعدائهم على

 .[231:]البقرة { ىفيف يث ىث نث مث زث

 العقاب، أنواع من الجنة وأهل النار، ألهل كحدثه ما وردمته قدرته آثار ومن

 ."كتناهى وال كنقطع، ال الذي المتتابع الكثيي المستمي النعيم وأصناف

 :(215 :يف الكافية الشافية )ص  قال ابن القيم

 وهــــو العزكــــز فلــــن كــــيام جنابــــه 

 

ـــ   ـــاب ذي الس ـــيام جن ـــى ك  لطانأن

 وهــو العزكــز القــاهي الغــالب لــم 

 

 كغلبــــــه شــــــيء هــــــذ  صــــــفتان  

ـــي وصـــفه  ـــوة ه ـــز بق ـــو العزك  وه

 

 فـــــالعز دينئـــــذ ثـــــالث معـــــان  

 M0N 
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 العظيم  

، [255:]البقرة{  مل خل حل }يف تسع موطن من القيآن،  :العظيم  -31

 .[73:]الواقعة{ جل مك لك خك حك}

ات كثيية من صفات أكضا ذو العظمة، والعظيم هو الذي كتصف بصف :العظيم

ُسْبَحاَن ِذي اْلَجَبُروِت َواْلَمَلُكوِت َواْلكِْبرَِياِء » :ويف الحدكث .الكمال

  ، أخيجه أدمد َعْن َعْوِف (1)«َواْلَعَظَمة
 
وعظمته يف  ،ْبِن َمالِ   اأْلَْشَجِعي

 .أفعاله ويف سعته ويف كِربِ  وكَِبي  إلى غيي ذل 

 :(207 :قال )ص لسعدي ويف تفسير أسماء اَّلل الحسنى ل

 :الثابتة َّلل وحده نوعان معاين التعظيمواعلم أن 

أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذل  الكمال أكمله، وأعظمه  :أحدهما

وأوسعه، فله العلم المحيط، والقدرة النافذة، والكربكاء، والعظمة، ومن عظمته 

ا قال ذل  ابن أن السماوات واألرض يف كف اليدمن أصغي من الخيدلة كم

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض}عباس وغيي  وقال تعالى 

 .{ مفحق خف حف جف

 من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك } :وقال
 .{ ٰىري ين ىن نن

 .اآلكة  { َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر} :وقال تعالى وهو العلي العظيم

                                                           

(، وهو يف الصحيح المسند ل مام الوادعي : بيقم 883أخيجه اإلمام أبو داود يف سننه ) (1)

 (، وقال فيه: هذا ددكث دسن.1131)
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إن اَّلل يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأنه  :ويف الصحيح عنه

ا منهما    .(1) «عذبتهفمن نازعني واحدا

فلله تعالى الكربكاء والعظمة، والوصفان اللذان ال كقدر قدرهما وال كبلغ 

 .كنههما

من معاين عظمته تعالى أنه ال كستحق أدد من الخلق أن كعظم  :النوع الثاين

كما كعظم ا هل فيستحق جل جالله من عباد  أن كعظمو  بقلوهبم، وألسنتهم، 

 .ـاه عيفته، ومحبته، والذل لهوجواردهم وذل  ببذل الجهد يف م

 :  قال ابن القيم

وهو العظيم بكل معنى كوجـب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   ال

 

 عظــيم ال كحصــيه مــن إنســان  

  

 

M0N 

 

 

 
 

                                                           

 (.2221يجه اإلمام مسلم يف صحيحه )أخ( 1)
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 العفو  
 مق حق مف خف} :قال تعالىيف خمسة مواطن يف القيآن،  :العفُوّ  -51

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه}، [38 :]النساء {حك جك
 . [031 :]النساء {َّ ٍّ ٌّ ٰى

  .الذي كعفو عن عباد  وكتجاوز وكصفح عنهمهو  :(العفو)

وعفو  كقتضي مغفية ما صدر منهم من الذنوب  :  قال السعدي

خصوًصا إذا أتوا بأسباب المغفية من االستغفار، والتوبة، واإلكمان، واألعمال 

الصالحة، ودلمه وسع السماوات، واألرض، فلوال عفو  ما تيك على ظهيها 

فو كحب العفو عن عباد ، وكحب منهم أن كسعوا من دابة، وهو تعالى ع

 .باألسباب التي كنالون هبا عفو  من السعي يف ميضاته، واإلدسان إلى خلقه

ومن كمال عفو  أن المسيفين على أنفسهم إذا تابوا إليه غفي لهم كل جيم 

 ."صغيي، وكبيي، وأنه جعل اإلسالم كجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها

ء أعفو َعنُه إِذا تيكته َوَعفا َعن َذنبه  :  قال السعدي
ْ
ي ُكَقال َعَفْوت َعن الش 

ُنوب وتارك اْلعُقوَبة َعَلْيَها  اهـ.إِذا تيك اْلعُقوَبة َعَلْيِه َوا هل َتَعاَلى َعْفو َعن الذُّ

  : قال ابن القيم

 
 

M0N 
 

 وهو العفو فعفـو  وسـع الـورى 

 

 لـــوال  غـــار األرض بالســـكان  
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 العليم  

ورد يف ستة وخمسين موطنا، منها المحلى بالالم يف اثنين  :العليم -50

 ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت} :قال تعالىوثالثين موطنا، 

 ، [8 :]التحريم {يق ىق يف ىف يث}، [82 :]البقرة {يف ىف يث
 .{ىي مي خي } :، وقال[01]النور: {هن من خن حن جن }
لم كسبق بجهل  على إداطة ا هل بكل معلوم أزاًل وأبدًا، علم هذا االسم دال

 خل حل جل لكمك خك حك جك مق} :تعالىوال كلحقه نسيان، قال 
  .، وأدلته كثيية[3:الحدكد] {هل مل

وال كلزم من كونه باطن أن ككون متحدا أو مختلطا فهو باطن وهو يف علو  

 جي يه مهىه جه ين} :سبحانه وتعالىعلى عيشه بائن من خلقه 

  .{خي حي
إال بعد وقوعها وكيد عليه مثل  وكزعم أهل الباطل أن ا هل ال كعلم باألشياء

  .من ألفاظ العموم (كل)و {جم هل مل خل حل } :هذ  اآلكة

 مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ } :وقال تعالى

 حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك
 .، إلى غيي ذل {جي ٰه مه جه هن من خن

 والسفلي العلوي، بالعالم علمه أداط الذي العليم فهو : قال السعدي

 والظواهي، والشهادة، الغيب، وكعلم زمان وال مكان، علمه عن كخلو ال
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 .{هن من خن حن جن مم } :تعالى ا هل قال والخفي، والجلي، والبواطن،
 ال جداً  كثيية معلوماته دقائق وتفصيل ا هل، علم إداطة ذكي يف والنصوص

 يف وال األرض، يف ذرة مثقال عنه كعزب ال وأنه وإدصاؤها، دصيها، كمكن

 جل مك لك } كنسى وال كغفل، ال وإنه أكرب، وال  ،ذل من أصغي وال السماء،

 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل
 .[7:طه]{ زي ري ٰى ين }، [51:]األنعام {جي ٰه

 اضمحلت، ا هل علم إلى نسبت إذا وتنوعها سعتها، على الخالئق علوم وإن

 من بوجه إليها نسبة لها ككن لم ا هل قدرة إلى نسبت إذا قدرهتم أن كما وتالشت،

 ككونوا لم ما على وأقدرهم كعلمون ككونوا لم ما علمهم الذي فهو جو ،الو

 .قادركن عليه

 من فيه وما والسفلي، العلوي، العالم بجميع محيط علمه أن وكما

 .أمورها وجميع وأفعالها، وأوصافها، ذواهتا، المخلوقات

 لو كنك لم وما لها، هناكة ال التي المستقبالت يف ككون وما كان، ما كعلم فهو

 كميتهم، ما وبعد أنشأهم، منذ المكلفين أدوال وكعلم ككون، كان كيف كان

 تل  وجزاء وشيها، خييها، كلها بأعمالهم علمه أداط قد كحييهم، ما وبعد

 .القيار دار يف ذل  وتفاصيل األعمال

 أسماء معيفة يف مقدور  من استطاع ما كبذل أن لنفسه الناصح للمؤمن فينبغي

 وأوالها عند ، المسائل أهم المسألة هذ  وكجعل وتقدكسه، ه،وصفات ا هل،

 .نصيب بأوفي الخيي من ليفوز بالتحقيق وأدقها باإلكثار،

  هل واعتباراته وجوهه، بجميع كله العلم إن فيعلم :العليم اسم مثالً  فيتدبي
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 ودقييها، األمور، جليل وكعلم وأبداً  أزالً  المتأخية األمور تعالى فيعلم تعالى

 ما وشهادهتا غيبها، وبواطنها األشياء، ظواهي تعالى وكعلم وكبييها، وصغييها،

 المستحيالت، أو الواجبات تعالى وكعلم كعلمون، ال وما منها، الخلق كعلم

 السماوات فوق ما كعلم كما السفلى األرض تحت ما تعالى وكعلم والجائزات،

 يف وكقع وقع، ما وخفاكا الصدور، وخباكا األمور جزئيات تعالى وكعلم العلى،

 كل يف األشياء جميع علمه أداط الذي فهو المملكة، وأنحاء العالم، أرجاء

 اآلكات هذ  على وكتلو نسيان، وال خفاء، لعلمه تعالى كعيض وال األوقات،

 جخ مح }، {حم جم هل مل } :موضع غيي يف كقوله له المقيرة

 نث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب}، {مخ

 ،[7:طه]{  ري ٰى ين ىن نن من زن}، [3:]التغابن{ يث ىث

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك}
 هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري}، [01:]الرعد{ ىن
 رت يب ىب نب مب} ،[71:]الحج { مت خت حت جت هب خبمب حب جب
 لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
 خف حف جف مغ جغ مع} ،[5-5:]آل عمران {مل يك ىك مك

 خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف
 جغ مع جع مظ حط} ،[83:]لقمان {مه جه هن من حنخن جن مم

 هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ
 ،[58:]األنعام {ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم

 حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ}
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 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك} ،[58:]الحج {جع مظ

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه} ،[27-25:]الجن { خم حم جم
 لك خك حك جك مق حق} ،[2:سبأ] { ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك
 جم يل ىل مل خل} ،{جض مص خص حص } ،[27:]لقمان{ جه

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم
 رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 جئ يي ىي ني مي زي}، [7:]المجادلة{ مت زت رت يب ىب مبنب زب
 .[07:السجدة] { مئ خئ حئ

 ككفي ذل  بعض تدبي فإن ،المعنى هذا على الكثيية النصوص من ذل  وغيي

 إنه قدر  وجليل ،عظمته وكمال ،تعالى ا هل علم بإداطة يفتهمع البصيي المؤمن

 .المال  العظيم اليب

 :يف نونيته  وقال ابن القيم

 وهــو العلــيم بمــا كوســوس عبــد  

 

 يف نفســـه مـــن غيـــي نطـــق لســـان  

 بــل كســتوي يف علمــه الــداين مــع ال  

 

 قاصــــي وذو اإلســــيار واإلعــــالن 

ــا   ــا ككــون غــدا وم ــيم بم ــو العل  وه

 

 كـــــان والمعلـــــوم يف ذا اآلنقـــــد   

 وبكــل شــيء لــم ككــن لــو كــان كــي  

 

 

 

ــ  ــان ـف ــدى األعي ــون موجــودا ل  كك
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  العلي 

 {هل مل خل حل } :قال تعالىيف ستة مواطن من القيآن،  :العليّ -52
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ}، [255البقرة:]

 [52 :]الحج {مح جح مج حج مث هت مت

والعلي يف ذاته، والعلي يف قهي   أي على عيشه، والعلي يف صفاته، :(العلي)

 .وقد تقدم الكالم على صفة العلو

  :  قال ابن القيم

ــل ــواع الع ــي فكــل أن  وهــو العل

 

ــــيان   ــــال نك ــــة ب ــــه فثابت ــــو ل  ل

 
 الغفار  

 ىئ نئ} :قال تعالىيف خمسة مواطن من القيآن،  :الغفّار -58

يف ثالثة مواطن من القيآن كلها  [55 :]ص {ىب نب مب زب رب يئ

 .لعزكزمقرتنة با

ارُ )  .صيغة مبالغة من المغفية، كغفي ذنوهبم وكسرت عيوهبم :(الَغفَّ

 .مع عزته كغفي للمؤمنين {ىب نب مب } :تعالىقال  

  :  قال ابن السعدي

 .اهـلم كزل كغفي الذنوب، وكتوب عل كل من كتوب الذي  :(الغفار)

 .يهاوهذا من ردمته بعباد ، أنه كتجاوز عنهم سوء فعالهم، وكوفقهم لخي
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  الغفور 

يف إددى وتسعين موطنا من القيآن، محلى باأللف والالم يف  :الغفور  -53

 .[03 :]البروج {جخ مح جح مج} :قال تعالىإددى عشي موطنًا، 

 .كغفي الذنب وكسرت  وكعفو عنهالذي  :(الغفور)

 :(208 :كما يف تفسير أسماء اَّلل الحسنى )ص  قال السعدي

ذي لم كزل، وال كزال بالعفو معيوًفا، وبالغفيان، ال :العفو الغفور الغفار

 .والصفح عن عباد  موصوًفا

كل أدد مضطي إلى عفو ، ومغفيته كما هو مضطي إلى ردمته، وكيمه وقد 

 ام يل ىل مل} :وعد بالمغفية، والعفو لمن أتى بأسباهبا قال تعالى
 .[82:طه] {ىن نن من زن رن مم

 :(211 :يف الكافية الشافية )ص وقال ابن القيم

 وهـــو الغفـــور فلـــو أتـــى بقياهبـــا 

 

ــل مــن العصــيان   ــي شــيك ب  مــن غي

ـــــلء قياهبـــــا   ـــــالغفيان م ـــــا  ب  الق

 

 ســــبحانه هــــو واســــع الغفــــيان  
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 الغين 

ورد يف سبعة عشي موطنا من القيآن، عيف باأللف والالم يف  :الغينّ -55

، [088 :]األنعام { ييٰذ ىي مي خي} :قال تعالىثمانية مواطن، 

 مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ}
 .[53 :]الحج {جل

 :تعالىذو الغنى الذايت سواًء ُعبد أو ُكفي، ُأطيع أم ُعصي قال ا هل أي  :(الغني)

 .[088:األنعام] { ييٰذ ىي مي خي}

ألم ترى كم أنفق منذ خلق السموات واألرض » :صادب الغنى المطلق :أي 

 . من حديث أبي هريرةمتفق عليه  (1)«فإنه لم يغض ما يف يمينه وعرشه على الماء

 َتَباَرَك َوَتَعاَلى َأن ُه َقاَل   ملسو هيلع هللا ىلص النبي، َعِن  َعْن َأبِي َذرٍّ و
ِ
 :فِيَما َرَوى َعِن ا هل

ا، َفًَل َتَظاَلُموا، َيا » ما ْمُت الظ ْلَم َعَلى َنْفِسي، َوَجَعْلُتُه َبْينَُكْم ُمَحرَّ َيا ِعَباِدي إِنِّي َحرَّ

ُكْم َضالٌّ  ٌع، إاِلَّ  ِعَباِدي ُكل 
ُكْم َجائِ إاِلَّ َمْن َهَدْيُتُه، َفاْسَتْهُدونِي َأْهِدُكْم، َيا ِعَباِدي ُكل 

، إاِلَّ َمْن َكَسْوُتُه،  ُكْم َعار  َمْن َأْطَعْمُتُه، َفاْسَتْطِعُمونِي ُأْطِعْمُكْم، َيا ِعَباِدي ُكل 

ُكْم ُتْخطِئُ  ُنوَب َفاْسَتْكُسونِي َأْكُسُكْم، َيا ِعَباِدي إِنَّ ْيِل َوالنََّهاِر، َوَأَنا َأْغِفُر الذ  وَن بِاللَّ

ونِي َوَلْن  ي َفَتُضر  ُكْم َلْن َتْبُلُغوا َضرِّ ي َأْغِفْر َلُكْم، َيا ِعَباِدي إِنَّ
ا، َفاْسَتْغِفُرونِ َجِميعا

َلُكْم َوآِخَرُكْم وَ  إِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا َتْبُلُغوا َنْفِعي، َفَتنَْفُعونِي، َيا ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ

ي ُمْلكِي َشْيئاا، َيا ِعَباِدي َلْو َأنَّ 
 ِمنُْكْم، َما َزاَد َذلَِك فِ

َعَلى َأْتَقى َقْلِب َرُجل  َواِحد 

، َما َنَقَص  َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا َعَلى َأْفَجرِ َقْلِب َرُجل  َواِحد  َأوَّ
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َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َقاُموا ِفي  َذلَِك ِمنْ  ُمْلكِي َشْيئاا، َيا ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ

ا ِعنِْدي إاِلَّ  َك ِممَّ
َصِعيد  َواِحد  َفَسَأُلونِي َفَأْعَطْيُت ُكلَّ إِْنَسان  َمْسَأَلَتُه، َما َنَقَص َذلِ

َما ِهَي َأْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم،  َكَما َينُْقُص اْلِمْخَيُط إَِذا ُأْدِخَل  اْلَبْحَر، َيا ِعَباِدي إِنَّ

ا، َفْلَيْحَمِد اَّللَ َوَمْن َوَجَد َغْيَر َذلَِك، َفًَل َيُلوَمنَّ إاِلَّ  يُكْم إِيَّاَها، َفَمْن َوَجَد َخْيرا ُثمَّ ُأَوفِّ

 .أخيجه مسلم (1)«َنْفَسهُ 

  :  قال السعدي

 و
ّ
المستغني َعن اْلخلق بقدرته َوعز ُسْلَطانه والخلق ُفَقَياء إَِلى َوُهَو اْلَغنِي

 اهـ.[88:محمد] { مقجك حق مف خف} :تطوله وإدسانه َكَما َقاَل َتَعاَلى

  :  قال ابن القيم

ــــا  ذا  ــــي بذاتــــه فغن  وهــــو الغن

 

 يت لـــــه كـــــالجود واإلدســـــان 
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  الفتاح 

 ىق يف ىف يث ىث} :لىقال تعايف موطن وادد من القيآن،  :الفتاح -55

 .[25 :]سبأ {مل يك ىك مك لك اك يق

وأكضا كفتح على ، الذي كحكم بين عباد  يف الدنيا واآلخيةهو  :(الَفتَّاُح )

  .عباد  بالخيي

 اْلحق فأوضح َواْلَباطِل اْلحق َبين فتح ذكي  َتَعاَلى َوا هل :قال الزجاج

 اهـ .الفتاح َفُهوَ  وأبطله اْلَباطِل وأددض َوَبينه

 الشيعية، بأدكامه عباد ، بين كحكم الذي :الفتاح : لسعديوقال ا

 وفتح الصادقين، بصائي بلطفه فتح الذي الجزاء، وأدكام القدركة، وأدكامه

 واألرزاق اليدمة أبواب لعباد  وفتح إليه، واإلنابة ومحبته، لمعيفته، قلوهبم

 .ةواآلخي الدنيا خيي هبا كنالون التي األسباب لهم وسبب المتنوعة،

 :قسمان تعالى وفتحه

 .الجزائي ودكمه الدكني، بحكمه فتحه :أحدهما

 .القدري بحكمه الفتاح :والثاين

 المكلفون، كحتاجه ما جميع رسله اّلسنة على شيعه هو الدكني بحكمه ففتحه

 أنبيائه بين فتحه فهو بجزائه فتحه وأما المستقيم، الصياط على به وكستقيمون

 وبإهانة ونجاهتم، واتباعهم األنبياء بإكيام وأعدائه أوليائه وبين ومخالفيهم

 كوىف دين الخالئق بين ودكمه القيامة، كوم فتحه وكذل  وعقوباهتم، أعدائهم

 وشي، خيي، من عباد  على كقدر  ما فهو القدري فتحه وأما .عمله ما عامل كل
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 حص مس خس حس جس مخ جخ مح} :تعالى قال ومنع، وعطاء، وضي، ونفع،

 .[2:]فاطي {حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض خصمص

 جود  خزائن الطائعين لعباد  كفتح الذي العليم الفتاح هو تعالى (الرب)ـف

 .وعدله بفضله وذل  ذل ، ضد أعدائه على حوكفت وكيمه،

  :  يف النونية قالو

 وكـــذل  الفتــــاح مــــن أســــمائه

 

ـــــيان   ـــــتح يف أوصـــــافه أم  والف

ـــا   فـــتح بحكـــم وهـــو شـــيع إلهن

 

ــــدار   ــــتح باألق ــــان والف ــــتح ث  ف
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  القابض الباسط املسعر 

 .املسعر-39  .الباسط -39 .القابض -57
، َغاَل  :، َقاَل الن اُس ( َعْن َأَنس  3151عند أبي داود )

ِ
َكا َرُسوَل ا هل

 
ِ
ْي َلنَا، َفَقاَل َرُسوُل ا هل ْعُي َفَسع  ُر اْلَقابُِض » :ملسو هيلع هللا ىلصالس  اْلَباِسُط  إِنَّ اَّللَ ُهَو الُمَسعِّ

اِزُق، َوإِنِّي أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى اَّللَ َوَلْيَس َأَحٌد ِمنُْكْم ُيَطالُِبنِي بَِمْظَلَمة  فِي َدم  َواَل  الرَّ

 .«َمال  

 .كقبض عمن شاء وكعطي من شاء :(القابض)

  .الذي كسعي بين العباد كيف شاءهو  :(المسعر)

صها، أن ا هل هو ال :كعني   قال ابن العثيمين ذي ُكَغل ي األشياء وكيخ 

 . ـوا هل أعلم اهفليس من األسماء، هذا الذي كظهي لي، 

بالليل ليتوب مسيء النهار وكبسط لعباد  األرزاق، ويف كبسط كد   :(الباسط)

 اللهمَّ الَ َمانَِع لَِما َأْعَطْيَت، َوالَ ُمْعطَِي لَِما َمنَْعَت، َوالَ َينَْفُع َذا الَجدِّ » :الحدكث

 .وكبسط كد  باليزق والعطاء .متفق عليه (1)«ِمنَْك الَجد  
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  القادر 

يف موطن وادد من القيآن محلى باأللف والالم، وذكي يف  :القادر -58

 هئ مئ خئ حئ جئ} :قال تعالىعشية مواطن على تصيكفات أخيى،  

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 حي يهجي ىه مه جه ين ىن من} :، وقال تعالى[55 :]األنعام { جخمخ مح

، [87:]األنعام {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 .[28:]المرسًلت {ىه مه جه ين} :وقال تعالى

  :(51 :يف تفسير أسماء اَّلل الحسنى )ص قال الزجاج

ء َواَل كفوتُه َمْطُلوب والقادر منا َوإِن  (اْلَقاِدر)
ْ
على َما َكَشاء اَل كعجز  َشي

تعارة َوِهي ِعنْد  َوِدكَعة من ا هل َتَعاَلى َوكجوز اْستحق َهَذا اْلَوْصف َفإِن قدرته مس

ق َعَلْيِه  َعَلْيِه اْلَعجز فِي َدال َواْلُقْدَرة فِي ُأْخَيى َوا هل َتَعاَلى ُهَو اْلَقاِدر َفاَل كَتَطي 

ء  اهـ 
ْ
 .اْلَعجز َواَل كفوتُه َشي

 مب هئ مئ هي مي خي حي} : ومما كدل على هذا المعنى قول ا هل 
 . [33 :]فاطر {لك هش مش هس مس مثهث هت مت هب

  :(303/ 0يف أحكام أهل الذمة ) قال ابن القيم

ا ُكِيكدُ  ْعَياِء َواْلَعْجِز َعم 
 .اهـ اْلَقاِدُر ال ِذي َسلَِمْت ُقْدَرُتُه مَِن اللُُّغوِب َوالت َعِب َواإْلِ
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  القاهر 

 جن مم} :قال تعالىذكي يف موطنين من سورة األنعام،  :القاهر -51

 ٰذ يي ىي}، [08 :]األنعام {ٰه مه جه هن خنمن حن

 .[50 :]األنعام { َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى

 .القوي المتسلط :(القاهر)

 :يف تفسير األسماء الحسنى قال الزجاج

 وقهي وددانيته على والدالالت اآْلَكات من َأَقامَ  بَِما المعاندكن قهي َتَعاَلى َوا هل "

 .اهـ "بِاْلَمْوِت  كلهم اْلخلق وقهي ُسْلَطانه بعز خلقه جبابية

  :   قال ابن القيمو

 وهو العزكز القـاهي الغـالب لـم 

 

ــــذ  صــــفتان   ــــه شــــيء ه  كغلب
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  القدوس 

 جم يل ىل مل خل} :قال تعالى .يف موطنين من القيآن :القدوس  -51

وقد تقدم الكالم  .[0 :]الجمعة {خن حن جن يم ىم مم خم حم

 السالم. عند اسم ا هل عليه

القدير  
ة وأربعين موطنا، دلي باأللف والالم يف موطن ورد يف خمس :القدير -50

، [53:]الروم {مك لك اك يق يفىق ىف يث} :قال تعالىوادد، 

القادر على كل شيء فال  :القدير .[71 :]النحل {خض حض جض مص خص}

، [255:]البقية { مكجل لك خك } :كعجز  شيء، وال ككيثه، قال تعالى

 .فيسأل ا هل أن كغفي له ذنوبه المتقدمة والمتأخية

القدرة بقدرته أوجد الموجودات، كامل  (القدير) :سعديقال ال

وبقدرته دبيها، بقدرته سواها وأدكمها، وبقدرته كحيي وكميت، وكبعث العباد 

للجزاء، وكجازي المحسن بإدسانه، والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيًئا قال 

 .هـا "وكصيفها على ما كشاء وكيكد ،كن فيكون، وبقدرته كقلب القلوب :له

  : وقال ابن القيم

 وهــو القــدكي فكــل شــيء فهــو مــق 

 

ـــــال عصـــــيان   ـــــا ب ـــــه طوع  دور ل

ــــــه   ــــــدل بأن ــــــه ت ــــــوم قدرت  وعم

 

ــــوان   ــــال للحي  هــــو خــــالق األفع

ا    :  وقال أيضا

 وهــو القــدكي ولــيس كعجــز  إذا 

 

 مـــا رام شـــيئا قـــط ذو ســـلطان  
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  القريب 

، [085:]البقرة {جغمغ مع جع مظ حط مض} :قال تعالى :القريب -52
 خيمي حي جي يه ىه مه}، [50 :]هود {ٰه مه جه هن من} :قالو
 .[51 :]سبأ {ٰر ٰذ يي ىي

من عباد  فيستجيب دعائهم، وكعلم أدوالهم، وكنظيهم وكياهم  :(القريٌب )

متفق  (0)«إنكم تدعون سميعا قريبا» :ملسو هيلع هللا ىلص النبيوهو يف علو  كما قال وكسمعهم، 

  .عليه عن أبي موسى 

هو القريب من  :(222 :)ص ديتفسير أسماء اَّلل الحسنى للسعويف 

 :أحد، وقربه نوعان كل

من كل أدد بعلمه، وخربته، ومياقبته، ومشاهدته، واداطته وهو  :قرب عام

 .أقيب إلى اإلنسان من دبل الوركد

من عابدكه، وسائليه، ومجيبيه، وهو قيب كقتضي المحبة،  :وقرب خاص

للداعين، والقبول، والنصية، والتأكيد يف الحيكات، والسكنات، واإلجابة 

 .[01:]العلق{ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ } :وهو المذكور يف قوله تعالى، واإلثابة

 جغمغ مع جع مظ حط مض} :ويف قوله  .{مه جه هن من} :ويف قوله
وهذا النوع قيب كقتضي الطافه تعالى، وإجابته  .{ حقمق مف خف حف جف

 "المجيب"اسمه  "القريب"لدعواهتم، وتحقيقه لمياداهتم ولهذا كقين باسمه 

القيب قيبه ال تدرك له دقيقة، وإنما تعلم آثار  من لطف بعبد ، وعناكته به وهذا 

 . اهـ "وتوفيقه، وتسدكد ، ومن آثار  اإلجابة للداعين واإلثابة للعابدكن

وهو يف علو  على عيشه وال كلزم من إثبات القيب أن ككون متحدا أو 

  .مختلطا بمخلوقاته تعالى ا هل عن قولهم علًوا كبييا

                                                           
 (.2811(، واإلمام مسلم يف صحيحه )1215حيحه )أخيجه اإلمام البخاري يف ص (1)
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 لقوي ا 

قال ورد يف ثمانية مواطن، عيف باأللف والالم يف موطنين،  :القويّ -58

 مث زث رث يت ىت}، [55 :]هود {نن من زن رن مم ام} :تعالى
 .[58 :]الذاريات {يث ىث نث

هو  :، فهو كامل القدرة، تقولأي ذو القوة الذي ال كعجز  شيء :(القوي)

  .قادر، فإذا زدته وصًفا قلت قوي

 مس مثهث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي} :تعالىقال 
  .[33:]فاطر {لك هش مش هس

  .[58:]الذاريات {يث ىث نث مث زث رث يت ىت} :وقال تعالى

  .صادب القوة وهذا مما كدل على أن األسماء متضمنة لصفات  جليالت :أي

  .صادب العزة :أي ،[081:]الصافات { مل خل حل جل} :قال تعالى

، أي صادب اليدمة وهذا [58:الكهف] { خبمب حب جب هئ} :ومثله

ه مما كيد به على أهل البدع ألن ا هل قد فسي بعض األسماء بما تضمنته من الوج

 .الصفات

ومن قوته أنه كمس  السماء أن تقع على األرض، وكأخذ األرض كوم القيامة 

 .بيد ، وكطوي السماء بيمينه، ثم كهزهن، إلى غيي ذل 
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  القهار 

 {نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ} :قال تعالى :القهّار -53
 .يف ستة مواطن من القيآن كلها مقرتنة بالوادد [81 :]يوسف

 .سبحانه وتعالى ، والمتسلط عليهملغيي القاهي  :(القهار)

 لكل القهار والسفلي، العلوي، العالم لجميع :(القهار) :قال السعدي

 .اقتدار  وكمال وقوته، لعزته وذل  المخلوقات له خضعت الذي شيء

 دانت أو المخلوقات جميع له توذل الكائنات، جميع قهي الذي وهو

 وال دادث، كحدث فال والسفلى، العلوي العالم وعناصي مواد ومشيئته لقدرته،

 فقياء الخلق وجميع ككن، لم كشأ لم وما كان، شاء وما بإذنه، إال ساكن كسكن

 إن ثم شياً  وال خييًا، وال ضيًا، وال نفعًا، ألنفسهم كملكون ال عاجزون ا هل إلى

 وقوة دياته، باتمام إال للخليقة قهي  كتم فال وقدرته، وعزته لحياته ممستلز قهي 

 ."واقتدار  عزته،

 :  قال ابن القيمو

ــــافه ــــن أوص ــــار م ــــذل  القه  وك

 

 فــــالخلق مقهــــورون بالســــلطان  

ـــادرا  ـــزا ق ـــا عزك ـــم ككـــن دي ـــو ل  ل

 

 مـــا كـــان مـــن قهـــي ومـــن ســـلطان  
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  القيوم 

 .[2:]آل عمران {يم ىم مم خم حم جم يل ىل} :قال تعالى :القيوم -55

 .يف ثالثة مواطن من القيآن كلها مقرتنة بالحي

  .بنفسه والمقيم لغيي القائم  :(القيوم)

  َكانَ  :قال ،َعب اس   اْبنَ ويف ددكث 
ُّ
دَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص الن بِي  :َقاَل  الل ْيِل، مِنَ  َتَهج 

ُهمَّ » َمَواِت  ُنورُ  َأْنَت  الَحْمُد  َلَك  اللَّ َمَواِت  َقيِّمُ  َأْنَت  الَحْمُد  َوَلَك  َواألَْرِض، السَّ  السَّ

 .، متفق عليه«َواألَْرضِ 

الحياة والقائم بنفسه والقيوم كامل  (الحي القيوم) :  قال اإلمام السعدي

 :ألهل السماوات واألرض القائم بتدبييهم وأرزاقهم وجميع أدوالهم فالحي

وجمعهما يف غاكة الجامع لصفات األفعال  :الجامع لصفات الذات، والقيوم

 جئ يي ىي ني مي} :المناسبة كما جمعهما ا هل يف عدة مواضع من كتابه كقوله

 .[255:]البقرة{  خئمئ حئ

  .وذل  أهنما محتوكان على جميع صفات الكمال 

هو كامل الحياة، وذل  كتضمن جميع الصفات الذاتية  هل كالعلم  :(الحيـ)ف

ء، وغييها من صفات الذات والعزة والقدرة، واإلرادة، والعظمة، والكربكا

 .المقدسة

هو كامل القيومية الذي قام بنفسه، وعظمت صفاته، واستغنى عن  :(القيوم)و

  .جميع مخلوقاته، وقامت به األرض، والسماوات، وما فيهما من المخلوقات
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 :وقال ابن القيم 

ــوم أوصــافه ومــن هــذا   وال القي

 

 أمــــــيان أوصــــــافه يف قيــــــوم 

ـــوم إدـــداهما  ـــا القي ـــه مق   بنفس

 

ــون  ــام والك ــه ق ــا ب ــيان هم  األم

ـــاألول  ـــتغناؤ  ف ـــن اس ـــي  ع   غي

 

ـــي  ـــن والفق ـــل م ـــه ك ـــاين إلي  الث

  كـذا شـأن ذو بالقيوم والوصف 

 

 الشـــان عظـــيم أكضـــا موصـــوفه 

 الكمــا فأوصــاف كتلــو  والحــي 

 

 قطبـــان ســـمائها ألفـــق همـــا ل  

  ال تتخلـف لـن والقيـوم فالحي 

 

ـــان عنهمـــا أصـــال أوصـــاف   ببي

  

ري ــالكب 

 ىن نن من} :قال تعالى ،يف خمسة مواطن من القيآن :الكبري -55
 {اك يق ىق يف ىف يث}، [02 :]غافر {ٰى ين

 .[1 :]الرعد

الواسع العظيم الذي ليس كمثله شيء، كبيي يف ذاته وكبيي يف  :(الكبير)

 .، وكبيي يف أفعالهصفاته
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 ـــريـــالك   

، [5 :نفطار]اال {ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي}قال تعالى  :الكري  -57

 .يف هذكن الموطنين من القيآن [31 :]النمل {حج مث هت مت خت حت جت}

من ديث اتصافه بصفات الجمال والكمال والعظمة والكيكم من  :(الكريم)

ديث العطاء، فهو معنى عظيم كيكم يف علو  كيكم يف جماله، كيكم يف فعاله، 

  .يمكيكم يف عفو ، كيكم يف انتقامه، إلى غيي ذل  من معاين الك

الخيي كعم به الشاكي، والكافي، إال أن شكي نعمه داع للمزكد كثيي  :(الكريم)و

 .أفاد  السعدي "منها، وكفيها داع لزوالها

  :(225 :يف التبيان يف أقسام القرآن )ص وقال ابن القيم

 وأفضله  ،وهو من كل شيء أدسنه ،هو البهي الكثيي الخيي العظيم النفع

 ،ووصف به عيشه ،ووصف به كالمه ،سه بالكيموا هل سبحانه وصف نف

 .ـاهودسن منظي  من النبات وغيي   ،ووصف به ما كثي خيي 

  .هذا على التهدكد :{ٰى ٰر ٰذ يي ىي } :وقوله

ُمُه َبْعُض الن اِس مِْن  :   (8 /881)قال ابن كثير  َهَذا َتْهِدكٌد اَل َكَما َكَتَوه 

ُ  َكَيُمُه، َبِل اْلَمْعنَى َأن ُه إِْرَشاٌد إَِلى اْلَجَواِب َد  ُلُهْم َغي 
ْيُث َقاَل اْلَكِيكِم َدت ى َكُقوَل َقائِ

َك َكا اْبَن آَدَم بَِيب َ  اْلَكِيكِم َأِي  :فِي َهِذِ  اآْلَكةِ  اْلَعظِيِم َدت ى َأْقَدْمَت َعَلى  :َما َغي 

َيُقوُل اَّلل تعالى يوم القيامة » :ي اْلَحِدكِث َكَما َجاَء فِ  .َوَقاَبْلَتُه بَِما اَل َكلِيُق  ،َمْعِصَيتِهِ 

 .ـاه (1)«يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا اْبَن آَدَم َماَذا َأَجْبَت اْلُمْرَسِليَن؟

                                                           

 ( .11813أخيجه النسائي يف الكربى )  (1)
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  اللطيف 

ورد يف سبعة مواطن من القيآن، دلي باأللف  والالم يف  :اللّطيف -58

، [03 :]الملك {ىه مه جه ين ىن من خن حن} :قال تعالىموطنين، 

 .[01 :]الشورى {يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث}

 .األمور وظواهيها وبصغائي األمور وكبارهاالعليم ببواطن  :(اللطيف)

 .اللطيف هو الذي كلطف بعباد  وكال المعنيين ثابت  هل عزوجل :وقيل 

 :(217 :)ص  قال ابن القيم 

ــــد  ولعبــــد  ــــف بعب ــــو اللطي  وه

 

 واللطـــــف يف أوصــــــافه نوعــــــان 

ــــــور بخــــــربة   إدرك أســــــيار األم

 

ـــع اإلدســـان  ـــد مواق  واللطـــف عن

ـــــه  ـــــدي لطف ـــــه وكب ـــــ  عزت  فييك

 

 والعبــد يف الغفــالت عــن ذا الشــان 

 
 املؤمن 

 جت هب مب خب حب} :قال تعالى من القيآن، يف موطن وادد :املؤمن -51
 .[28 :]الحشر { حج مث هت مت خت حت

 ىه} :قال ا هل ، الصادق يف قوله والمصدق من المؤمنين :(المؤمن)
َن ُه شهد  وُكَقال، {مي خي حي جي يه

ِ
إِن َما سمى ا هل َنفسه ُمؤمنا أل

  . َكَما َشِهدَنا { يي ىي مي خي حي جي يه}َفَقاَل َتَعاَلى ، بوددانيته

  :  قال السعدي

المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال، وبكمال الجالل والجمال، "

ان، الذي أرسل رسله وأنزل كتبه باآلكات، والرباهين وصدق رسله بكل آكة وبيه

 .ـاه "كدل على صدقهم وصحة ماجاؤا به
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  املبني 

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب} :قال تعالى :املبني -71

 . [25 :]النور {جح مج

دلت الدالئل على وجود  وعلى اتصافه بكل كمال قال البين الذي  :(المبين)

 .{جح مج حج مث هت مت خت} :تعالى
  .تي تتوارد عليهموكون ا هل دق كعلمه كل عاقل وإنما منعهم الكرب والشبه ال 

 { مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ} :تعالىقال 

 .[52:]الحج

  املتعال 

 ىف يث} :قال تعالىورد يف موطن وادد من القيآن،  :املتعال -70

 حئ جئ يي}، [1 :]الرعد {اك يق ىق يف
 .[8 :]النحل {خب حب جب هئ خئمئ

على عباد  وعلى عيشه والمتعالي يف صفاته فنتثبت  هل العالي  :(المتعال)

  .علو الذات، وعلو الصفات، وعلو القهي :أنواع العلو جميع
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 املتكرب 

 جح مج} :قال تعالىمن القيآن،  يف موطن وادد :املتكبّر -72
 ىث نث مث زث} :، وقال تعالى[28 :]الحشر { جخمخ مح
 . [87 :]الجاثية {اك يق ىق يف يثىف

سبحان ذي الجبروت » :  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيويف دعاء  ،صادب الكربكاء :أي (المتكبر)

ويف دق  ،كمال  ا هلوالكرب يف دق ، (1)«ملكوت والكبرياء والعظمةوال

إَِزاِري، َواْلكِْبرَِياُء   اْلِعز  » :فيما كيوكه عن ربه  ملسو هيلع هللا ىلص النبيالمخلوق نقص لذل  قال 

ْبُتهُ  ِرَدائِي، َفَمْن َناَزَعنِي  ِمنُْهَما َعذَّ
 .(2)«ِبَشْيء 

  املتني 

 :]الذاريات {يث ىث نث مث زث رث يت ىت} :قال تعالى :نياملت -78

  .يف موطن وادد [58

  .من معنى القوي أي ذو المتانة الذي ال كعجز  شيءقيكب  :(المتين)

  .[58:]الذاريات {يث ىث نث مث زث رث يت ىت} :تعالىقال 

قوي ال كعجز  شيء  :أي  [01:]الشورى {يك ىك مك لك} :وقوله تعالى

 .وعزكز منيع ال كصل إليه شيء

M0N 
                                                           

(، من ددكث عوف بن 1118(، واإلمام النسائي يف سننه )883أخيجه اإلمام أبي داود يف سننه ) (1)

يف ، وصححه اإلمام األلباين ردمه ا هل تعالى يف صحيح السنن. وهو -رضي ا هل عنه-مال  األشجعي 

 (، وقال فيه: هذا ددكث دسن.1131الصحيح المسند ل مام الوادعي ردمه ا هل تعالى بيقم )

 (.552) أخيجه البخاري يف األدب المفيد، و(2221يجه اإلمام مسلم يف صحيحه )أخ (2)
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  اجمليب 

 {ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم} :عالىقال ت :اجمليب -73
 مع جع مظ حط مض} :، يف موطن وادد وقال تعالى[50 :]هود
 .[085 :]البقرة { حقمق مف خف حف جف جغمغ

، وكحقق اليجاء، ولوال أمل العباد يف إجابة كجيب الدعاءالذي  :(المجيب)

 حط مض} :قال تعالى دعائهم، وتفيكج همهم، للحقهم اليأس والقنوط،
 .[085:لبقرةا] { حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ

 :(218 :يف الكافية الشافية )ص قال ابن القيم 

 وهو القيكب وقيبه المختص بالد 

 

ــــان   ــــى اإلكم ــــد  عل  اعــــي وعاب

ــدعو   ــن ك ــول م ــب كق وهــو المجي

 أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

ــاداين   ــن ن ــل م ــب لك ــا المجي    أن

 وهو المجيب لدعوة المضـطي إذ  

 

ــــــدعو  يف ســــــي ويف إعــــــالن    ك

 
  اجمليد 

 حي جي}، [05 :]البروج {خس حس جس مخ} :لىقال تعا :اجمليد -75
 ذكي يف موطنين [78 :]هود {ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي

 .من القيآن، أددهما محلى باأللف والالم

ويف قياءة ذو العيش المجيِد بالكسي تكون صفة للعيش الواسع  :(المجيد)

وأما على قياءة اليفع فالمجيد اسم ، الواسع، فما الكيسي فيه إال كحلقة يف فالة

 ىن من} :إذا قال العبد» :يف مسلم ويف ددكث أبي هيكية  ،  هل
؛ ألن الميم والجيم والدال «مجدين عبدي» :كقول ا هل [3:الفاتحة] {جه ين

 :  قال ابن القيم ،تدل على السعة

وهــو المجيــد صــفاته أوصــاف 

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

 

 ظيم فشأن الوصف أعظم شان  
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  احمليط 
 .[53 :صلت]ف {مئ هي مي خي حي جي} :قال تعالى :احمليط -75

، وهو على عيشه وردمةأي المحيط بعباد  علًما وقهًيا وقدرًة  :(المحيط)

  :   قال يف النونية .استوى

ــو العلــيم أدــاط علمــا بالــذي  وه

 

 يف الكـــون مـــن ســـي ومـــن إعـــالن  

 وبكـــــل شـــــيء علمـــــه ســـــبحانه 

 

ـــيان   ـــيس ذا نس ـــيط ول ـــو المح  فه

 

  املستعان 

 يق ىق يف} :قال تعالى آن،من القي يف موطن وادد :املستعان -77

 .وُكعينالذي ُكستعان  :أي (المستعان) .[08 :]يوسف {مك لك اك

، َواْنُصْرنِي َوال » :كثييا  ملسو هيلع هللا ىلص النبيوكان من دعاء    َربِّ َأِعنِّي َوال ُتِعْن َعَليَّ

 . أخيجه أدمد عن ابن عباس (1)«َتنُْصْر َعَليَّ 

 َتَدعن ال معاذ يا يَك ُأوص» :قال ملسو هيلع هللا ىلص  ا هل رسوَل  أن : جبل بن معاذوعن 

  «ِعباَدتك وُحْسنِ  وُشْكرِكَ  ِذْكرِكَ  على أعني اللُهمَّ  :تقول صًلة   ُكل ُدُبر يف

 .[028:]األعراف { حبخب جب هئ مئ خئ حئ}
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(، واإلمام ابن ماجه يف 3551(، واإلمام الرتمذي يف سننه )1511أخيجه اإلمام أبو داود يف سننه ) (1)

(، وصححه اإلمام األلباين ردمه ا هل تعالى يف صحيح السنن. وهو يف الصحيح المسند ل مام 3831سننه )

 (.  212الوادعي ردمه ا هل تعالى بيقم )
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  املصور 

 جض مص خص} :قال تعالىمن القيآن،  يف موطن وادد :املصوّر -78

 {مب زب رب ىئيئ نئ مئ} [23 :]الحشر { خضمض حض
 .[8 :]التغابن

 .كصور المخلوقات على ما كيكد من الصفات والهيئاتالذي  :(المصور)

 :(080 :يف شفاء العليل )ص  قال ابن القيم

فإن استعمال مطلقين غيي مقيدكن لم كطلقا إال على  ،وأما الخالق والمصور

وإن استعمال مقيدكن أطلقا على العبد كما  ،كقوله الخالق البارئ المصور ،اليب

 :نفيه أنه خلقه قال كقال لمن قدر شيئا يف

ــــت  ــــا خلق ــــيي م ــــت تف  وألن

 

 وبعض القـوم كخلـق ثـم ال كفـي 

ل  قدرة تمضي وتنفذ هبا ما قدرته يف نفس  وغييك كقدر أشياء وهو  :أي 

عاجز عن إنفاذها وإمضائها وهبذا االعتبار صح إطالق خالق على العبد يف قوله 

أدسن المصوركن والمقدركن  :أي {مح جح مج حج مث} :تعالى

لعيب تقول قدرت األدكم وخلقته إذا قسته لتقطع منه مزادة أو قيبة ونحوها وا

 ."وكصنع ا هل وا هل خيي الصانعين ،كصنعون" :قال مجاهد

 ."رجل خالق أي صانع وهن الخالقات للنساء" :وقال الليث 

كقول تعالى هو أدسن خلقا من الذكن كخلقون التماثيل " :وقال مقاتل 

 هـ.ا "ك منها شيءوغييها التي ال كتحي
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 ال  امل 

 .[3 :]الفاتحة {جه ين ىن من} :قال تعالى :ال امل -71

 :وتقيأ {جه ين ىن من} :تعالىقال صادب المل ،  :(المالك)

ينِ }  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} :، وقال تعالى{َملِِك يَوِْم اِلِّ
 .[0 :]الملك {يم

  املقتدر 

 مت هب مب هئ} :ىقال تعالذكي يف ثالثة مواطن من القيآن،  :املقتدر -81

 {مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}، [35 :]الكهف {هث مث هت
 .[55 :]القمر

الذي ال كعجز  شيء، والمقتدر ُمَبالَغة فِي اْلَوْصف بِاْلُقْدَرِة  :(المقتدر)

ا قلت اقتدر َأَفاَد ِزَكاَدة  َواأْلَْصل فِي اْلَعَيبي ة َأن ِزَكاَدة الل ْفظ ِزَكاَدة اْلَمْعنى َفَلم 

{ ىل مل يك ىك مك لك } :َدة اْلَمْعنى، وقد قال تعالىالل ْفظ ِزَكا

 هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي} :، وقال تعالى[283:البقرة]
 .[33 :]فاطر {لك هش مش هس مس مثهث
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  املقدم املؤخر 

ُثم  َكُكوُن مِْن  :عن علي ابن أبي طالب ( 881)يف مسلم :املقدم -15

ِد َوالت ْسلِيمِ  ْرُت، َوَما » آِخِي َما َكُقوُل َبْيَن الت َشهُّ ْمُت َوَما َأخَّ اللُهمَّ اْغِفْر لِى َما َقدَّ

ُم َوَأْنَت  َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلنُْت َوَما َأْسَرْفُت، َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّى، َأْنَت الُمَقدِّ

ُر الَ إَِلَه إاِلَّ َأْنَت   .«الُمَؤخِّ

 .من شاء إلى كل خيي وصالح  :أي (المقدم)

ء  :ُهوَ  (اْلُمقدم):  ديقال السع
ْ
ال ِذي كقدم َما كجب َتْقِدكمه من َشي

دكما وفعال على َما أدب َوَكيف أدب َوَما قدمه َفُهَو مقدم َوَما َأّخيُ  َفُهَو ُمؤخي 

 .اهـ اَتَعاَلى ا هل علوا َكبِييً 

  :  وقال ابن القيم

 وهـــو المقـــدم يف محبتنـــا علـــى ال

 

ــــــــدان   ــــــــين واألزواج والول  أهل

وعلـى العبـاد جمــيعهم دتـى علــى  

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 

ـــان   ـــد ضـــمها الجنب ـــي ق ـــس الت  ف

 
َعِن الن بِى   عن أبِى ُموَسى األَْشَعِيى   (2818)يف مسلم :املؤخر -15

َعاءِ  ملسو هيلع هللا ىلص اللُهمَّ اْغِفْر لِى َخطِيَئتِى َوَجْهِلى، َوإِْسَرافِى » :َأن ُه َكاَن َكْدُعو بَِهَذا الدُّ

ى َوَهْزلِى، َوَخَطئِى فِى َأْمرِى، َوَما َأْنَت  َأْعَلُم بِِه ِمنِّى، اللُهمَّ اْغِفْر لِى ِجدِّ

ْرُت، َوَما  ْمُت َوَما َأخَّ َوَعْمِدى، َوُكل  َذلَِك ِعنِْدى، اللُهمَّ اْغِفْر لِى َما َقدَّ

ُم َوَأْنَت  ُر، َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلنُْت، َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّى، َأْنَت الُمَقدِّ الُمَؤخِّ

 .«َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ َشْىء  َقِديرٌ 
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  .من شاء وهو القدكي الذي ال كعجز شيءكؤخي  :(المؤخر)

ال ِذي ُكَؤخي َما كجب َتْأِخيي  َواْلحكَمة َوُهَو  :(اْلُمؤخر) :   قال السعدي

اَلح فِيَما َكْفَعله ا هل َتَعاَلى َوإِن َخِفي علينا َوجه اْلِحْكمَ  اَلح فِيهِ َوالص   اهـ .ة َوالص 

المقدم والمؤخي وأنه على كل بكونه   ا هليف الدعاء كتوسل إلى  :أي

 ـاه .قدكي شيء  
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  املعطي 

 :َقاَل  َعْن ُمَعاِوَكَة  (1138)ومسلم ( 3112)يف البخاري :املعطي -17

 
ِ
ا » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل ا هل يِن، َواَّللُ الُمْعطِي َوَأَنا َمْن ُيرِِد اَّللُ بِِه َخْيرا ي الدِّ

ْهُه فِ ُيَفقِّ

 ،
ِ
ُة َظاِهرِيَن َعَلى َمْن َخاَلَفُهْم َحتَّى َيْأتَِي َأْمُر اَّلل الَقاِسُم، َوالَ َتَزاُل َهِذِه األُمَّ

 .«َوُهْم َظاِهُرونَ 

 .الذي كهب للعباد ما شاء، وال راد لعطائه وال معطي لمنعه :(المعطي)

وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد م ال مانع لما أعطيت الله» :لحدكث 

  .(1)«منك الجد

المتقابلة التي ال هذ  من األسماء  :(المعطي، المانع)  : قال السعدي

كنبغي أن كثني على ا هل هبا إال كل وادد منها مع اآلخي ألن الكمال المطلق من 

أعطى، وال معطي لما منع،  اجتماع الوصفين، فهو المعطي المانع، ال مانع لما

فجميع المصالح والمنافع منه تطلب، وإليه كيغب فيها، وهو الذي كعطيها لمن 

 ـاه .شاء وكمنعها من كشاء بحكمته وردمته

  :  وقال ابن القيم

 هـذا ومـن أسـمائه مـا لـيس كـف

 

 رد بــــل كقــــال إذا أتــــى بقــــيان  

ــدعى بمزدوجاهتــا   ــي ت  وهــي الت

 

 نســـانإفيادهـــا خطـــي علـــى اإل  

ــص جــل   ــوهم نــوع نق إذ ذاك م

 رب

 

 العيش عن عيب وعـن نقصـان  

كالمــــانع المعطــــي وكالضــــار  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي  ال

 

ــــيان   ــــه األم ــــافع وكمال  هــــو ن

 
 

                                                           

 (.583(، واإلمام مسلم يف صحيحه )811أخيجه اإلمام البخاري يف صحيحه ) (1)
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 املقيت 

 خل حل جل مك لك} :قال تعالىيف موطن وادد من القيآن،  :املقيت -80

والمطلع إلى غيي ذل  من  ،الحفيظ :أي (المقيت) .[85 :]النساء {هل مل

ءالمعاين، قَ 
ْ
ي  :َوَقاَل ا هل عز ذكي  ،اَل أهل اللَُّغة إِن المقيت المقتدر على الش 

 .ُكِيكد َوا هل أعلم مقتدرا ، [85 :]النساء {مل خل حل جل مك لك}

 ،به كقتات الذي أوصل إلى كل موجود ما :(المقيت)  قال السعدي

 .اهـ وصيفها كيف كشاء بحكمه ودمد  ،وأوصل إليها أرزاقها

   املل 

ُ الَْملُِك } :قال تعالىذكي يف خمس مواطن من القيآن،   : املل -82 َفَتَعاََل اَّلله
 .[003 :]طه {اْْلَق  

هو المتصيف يف كل شيء وله المل  المطلق وهو من خصائص  :(الملك)

اليبوبية، الذي له المل  فهو الموصوف بصفات المل  كالعظمة والكربكاء، 

 .مطلق، يف الخلق واألمي والجزاءوالقهي، والتدبيي، الذي له التصيف ال

وله جميع العالم العلوي والسفلي، كلهم عبيد، وممالي ، ومضطيون إليه  

  .وهو اآلمي الناهي المعز المذل الذي كصيف أمور عباد  كما كحب
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   امللي 

 ِّ ُّ َّ} :قال تعالىذكي يف موطن وادد من القيآن،  :امللي  -88
اَل َأْصَحاب اْلمَعانِي اْلمل  الن افِذ قَ  :المليك .[55 :]القمر {زئ رئ ّٰ

فالمل   ،إِْذ َلْيَس كل َمال  كنفذ أمي  وتصيفه فِيَما كملكهُ  ،اأْلَمي فِي ملكه

والمالك إِن َما استفادوا  ،َوا هل َتَعاَلى َمال  المالكين كلهم ،َأعم من اْلَمالِ 

ف فِي أمالكهم من ِجَهته َتَعاَلى  .المال  المتصيف، والملي  هو الت َصيُّ

 املنان  
ُكنُْت  :َقاَل  َعْن َأَنِس ْبِن َمالِ    (12211)يف مسند أدمد  :املنان -18

 
ِ
ا َرَكَع َوَسَجَد  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع َرُسوِل ا هل ٌم ُكَصل ي، َفَلم 

َجالًِسا فِي اْلَحْلَقِة، َوَرُجٌل َقائِ

َد، ُثم  َقاَل فِي ُدَعائِهِ  َأُلَ  بَِأن  َلَ  اْلَحْمَد، اَل إَِلَه إاِل  َأْنَت اللُهم  إِن ي َأْس  :َفَتَشه 

ُّ َكا َقيُّوُم، 
ْكَياِم، َكا َدي َمَواِت َواأْلَْرِض، َكا َذا اْلَجاَلِل َواإْلِ الَمن اُن، َكا َبِدكَع الس 

 
ُّ
ا هُل  :َفَقاُلوا :َقاَل  «َأَتْدُروَن بَِما َدَعا اَّللَ؟» :ملسو هيلع هللا ىلصإِن ي َأْسَأُلَ ، َفَقاَل الن بِي

َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه، َلَقْد َدَعا اَّللَ بِاْسِمِه اأْلَْعَظِم، الَِّذي » :َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل 

 .«إَِذا ُدِعَي بِِه َأَجاَب، َوإَِذا ُسِئَل بِِه َأْعَطى

بمعنى المعطي وبمعنى أنه كستحق أن َكُمن  على عباد  وكذكيهم  :(المنان)

َلَقْد َسَأَل اَّللَ بِاْسِمِه األَْعَظِم الَِّذي إَِذا ُسئَِل بِِه َأْعَطى وإَِذا » وله:ق .بآالئه ونعمه

وهو يف الصحيح  ،وهو ددكٌث دسنٌ  (3858) أخيجه ابن ماجه. «ُدِعَي بِِه َأَجاَب 

وهذا دليل على أن أسماء ا هل تتفاضل فمنها  ،المسند ل مام الوادعي 

 ."اهلل" :سم األعظم لفظ الجاللةعظيم وأعظم، والصحيح أن اال
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  املهيمن 

 هب مب خب حب} :قال تعالىمن القيآن، يف موطن وادد ذكي  :املهيمن -83
 .[28 :]الحشر { مج حج مث هت مت خت حت جت

 أداط الذي الصدور وخباكا األمور، خفاكا على المطلع : قال السعدي

 ."علما شيء بكل

  .ى الشهيد واليقيباليقيب على كل شيء، وهو بمعن ،وهو األمين المسيطي

 

  النور 

 هئ مئ خئ } :قال تعالىيف موطن وادد من القيآن،  :النّور -85
من أسماء ا هل الحسنى، وقد ذهب بعض العلماء  :الن ورُ  .[85 :]النور { جبحب

دافع عنه واثبته كما يف  إال أن ابن القيم  ؛إلى عدم إثبات هذا االسم

 .مختصي الصواعق الميسلة

وصفه العظيم،  :فالنور (النور)من أسمائه الحسنى و":قال السعدي 

وأسماؤ  دسنى، وصفاته أكمل الصفات له تعالى ردمة، ودمد، ودكمة، وهو 

نور السماوات واألرض الذي نور قلوب العارفين بمعيفته، واإلكمان به ونور 

 .أفئدهتم هبداكته، وهو الذي أنار السماوات واألرض باألنوار التي وضعها

 .لنور لو كشفه ألديقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصي  من خلقهودجابه ا

 "والنور الذي هو وصفه من جملة نعوته العظيمة ،وبنور  استنارت جنات النعيم

  اهـ.
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  الواحد 
 ٰىٌّ ٰر ٰذ يي} :قال تعالى ،يف ستة مواطن كلها مقرتنة بالقهار :الواحد -85
 .[55 :]ص {مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

له صفة األددكة، فهو الوادد األدد هو الذي توّدد بجميع وكثبت  :(الواحد)

الكماالت، وتفّيد بكل كمال، ومجد وجالل، وجمال، ودمد، ودكمة، 

وردمة، وغييها من صفات الكمال فليس له فيها مثيل وال نظيي، وال مناسب 

بوجه من الوجو  فهو األدد يف دياته، وقيوميته، وعلمه، وقدرته، وعظمته، 

جماله، ودمد ، ودكمته، وردمته، وغييها من صفاته، موصوف وجالله، و

بغاكة الكمال، وهناكته من كل صفة من هذ  الصفات فيجب على العبيد توديد ، 

وددانية، وكفيدو  عقًدا، وقواًل، وعماًل، بأن كعرتفوا بكماله المطلق، وتفيد  بال

  .بأنواع العبادة

  الواسع 

 ٰى ين ىن مننن زن رن} :قال تعالى ورد يف ثمانية مواطن، :الواسع -87

 يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث}، [005 :]البقرة {ري
واسٌع يف أسمائه وواسٌع يف  :(الَواِسعُ ) .[081 :]النساء {ىل مل

صفاته وواسٌع يف ذاته، وواسع يف عطائه، وإنما استوى على العيش لحكمة 

فمن زعم أن العيش كظله وكقله ، أرادها وإال فإن ا هل أعظم وأعظم وأعظم

  :  قال ابن القيم ،فقد كفي

 مـــن ذاك كســـألني فيعطـــى ســـؤله

 

ـــي مـــن عصـــيان   ـــوب إل  مـــن ذا كت

 مــــن ذاك كســـــألني فـــــأغفي ذنبـــــه  

 

ــــيان   ــــودود الواســــع الغف ــــا ال  فأن
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  الودود 

قال ورد يف موطنين من القيآن، أددهما محلى باأللف والالم،  :الودود -88

 {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}، [03 :]البروج {جخ مح جح مج} :تعالى
 .الُمِحُب ألوليائه والُمَحُب من أوليائه :(الودود) .[11 :]هود

 8ومودود واد بمعنى المحبوب المحب :هو (الودود) : قال السعدي

 شيء كل من إليهم أدب فهو وكحبونه وأتباعهم ورسله أنبياء  كحب الذي فهو

 دهتمأفئ وانجذبت عليه، بالثناء ألسنتهم ولهجت محبته، من قلوهبم امتلئت قد

 .الوجو  جميع من وإنابة واخالصًا وداً  إليه

 وال كيفيتها يف وال أصلها يف ال أخيى، محبة أصفيائه من ا هل محبة تعادل وال

 سابقة العبد قلب يف ا هل محبة تكون أن والواجب ،الفيض هو وهذا ،متعلقاهتا يف

 .لها تبعًا المحاب بقية تكون أن وكتعين ،محبة كل غالبة ،محبة لكل

 عن ناشئة والباطنة الظاهية، العبودكة وجميع األعمال، روح هي ا هل ومحبة

 قوته وال العبد، بحول ليست وإدسان، ا هل من فضل ليبه العبد ومحبة ا هل، محبة

 بتوفيقه العبد أدبه لما ثم قلبه يف المحبة فجعل عبد  أدب الذي تعالى فهو

 السبب منه إذ الحقيقة، على المحض اإلدسان هو فهذا آخي، بحب ا هل جازا 

 تعالى منه محبة ذل  وإنما المعارضة منها المقصود ليس المسبب ومنه

 الذي فتبارك العبد، إلى عائدة كلها فالمصلحة ولشكيهم، عباد  من للشاكيكن

 وصلت دتى وكقوكها كنميها كزل لم ثم المؤمنين، قلوب يف المحبة وأودع جعل

 عن وتسليهم المحاب، جميع عندها ضاءلتت دالة إلى األصفياء قلوب يف

 ما لهم وتثمي الطاعة، مشقة لهم وتلذذ المصائب عليهم وهتون األدباب
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 واألنس بيضا  والفوز ا هل محبة أعالها التي الكيامات أصناف من كشاءون

 محب هبا صار قبلها فمحبة :ربه من بمحبتين محفوفة ليبه العبد فمحبة بقيبه،

 المخلصين، أصفيائه من هبا صار محبة على ا هل من كياً ش بعدها ومحبة ليبه،

 من اإلكثار المطالب، أعظم هي التي ربه محبة العبد به ككتسب سبب وأعظم

 بالفيائض إليه والتقيب عليه، التوكيل وقوة إليه، األنابة وكثية عليه والثناء ذكي 

 ظاهياً  ملسو هيلع هللا ىلص نبيال ومتابعة واألفعال، األقوال يف له اإلخالص وتحقيق والنوافل،

آل ] {زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} :تعالى قال وباطنًا

  :قال ابن القيم يف نونيته .[31:عميان
ــه ــودود كحــبهم وكحب  وهــو ال

 

ــــان   ــــه والفضــــل للمن  أدباب

 

  الوكيل 

 مم خم حم} :قال تعالىورد يف أربعة عشي موطنا،  :الوكيل -81
 .[078 :]آل عمران {هن من خن حن جن

المتولي لتدبيي خلقه بعلمه وكمال قدرته ، والكفيلالحافظ  :(الوكيل)

وشمول دكمته والذي تولى أولياء  فيسيهم لليسيى وجنبهم العسيى وكفاهم 

  .األمور

 مم خم حم جم يل ىل مل خل} ،تخذ  وكياًل كفا افمن 

 . ، أفاد  السعدي [258:البقية] { ىميم
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  الولي 

الالم يف موطنين، ورد يف ثالثين موطنا من القيآن، دلي باأللف و :الويلُّ -11

 { حط مض خض}، [1:الشورى] {مض خض حض جض مص خص } :قال تعالى
الذي كتولى عباد  وككيمهم وكدافع عنهم ويف  :(الولي) .[28 :]الشورى

 .(1)«من عاَدى لي وليًّا فقد آذنُته بالحرِب » :  ددكث أبي هيكية 

 :(55 :يف تفسير أسماء اَّلل الحسنى )ص قال الزجاج

 الن اِصي َوَقاَل ا هل َتَعاَلى ُهوَ  :(اْلَولِي  )
ّ
 مل خل} :فعيل من اْلُمَوااَلة َواْلَولِي

َوُهَو َتَعاَلى وليهم ، [257:البقرة] { ىميم مم خم حم جم يل ىل

بِي وليه َوُهَو كَتَول ى َكْوم  بَِأن كَتَول ى َنصيهم وإرشادهم َكَما كَتَول ى َذلِ  من الص 

  .اْلحساب ثواهبم وجزاءهم

  الوهاب 

 جف مغ جغ مع جع} :قال تعالىورد يف موطنين من القيآن،  :الوهّاب -10

 مئ}، [8 :]آل عمران {حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف
 .[1 :]ص {جت هب مب خب حب جب هئ

 .شاء من األرزاق والذركة والعلم ماالذي كعطي لعباد ،  :(الوهاب)

  :يف النونية قال ابن القيم 

 وكــــذل  الوهــــاب مــــن أســــمائه

 

ــــه مــــدى ا    ألزمــــانفــــانظي مواهب

 أهل السموات العلى واألرض عن 

 

 تلــــ  المواهــــب لــــيس كنفكــــان  

                                                            

 ( .2512أخيجه البخاري )  (1)
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 الرفيق  

، ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعاِئَشَة َزْوِج الن بِى  ( 2583)ومسلم (2828)يف البخاري  :الرفيق -12

 
ِ
ْفَق، َوُيْعطِى َعَلى » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرُسوَل ا هل َشُة، إِنَّ اَّللَ َرفِيٌق ُيِحب  الرِّ

َيا َعائِ

فْ   .«ِق َما الَ ُيْعطِى َعَلى اْلُعنِْف، َوَما الَ ُيْعطِى َعَلى َما ِسَواهُ الرِّ

 .رفيق كحب اليفق، كيفق بعباد  ما أميهم إال بما كستطيعون :(الرفيق)

  .[285:]البقرة { جس جخمخ مح جح مج حج مث} :تعالىقال  

  .[7:]الطًلق { ىثيث نث مث زث رث يت ىت} :تعالىوقال 

ْفِق َما اَل  َيا َعائَِشةُ » :وتتمة الحدكث ْفَق، َوُيْعطِي َعَلى الرِّ إِنَّ اَّللَ َرفِيٌق ُيِحب  الرِّ

  .«ا اَل ُيْعطِي َعَلى َما ِسَواهُ ُيْعطِي َعَلى اْلُعنِْف، َومَ 

وهذا قد أخذ  يف أفعاله وشيعه، (الرفيق)ومن أسمائه " :  قال السعدي

فق، وإن اَّلل يعطي إن اَّلل رفيق يحب أهل الر» :يف الحدكث الصحيح ملسو هيلع هللا ىلصمن قوله 

 .(1)«على الرفق ما ال يعطي على العنف

يف أفعاله خلق المخلوقات كلها بالتدركج شيًئا فشيًئا  (رفيق)فا هل تعالى 

 .بحسب دكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واددة ويف لحظة واددة

من وتدبي الشيائع كيف كأيت هبا شيًئا بعد شيء شاهد  ،ومن تدبي المخلوقات

إتباًعا  ؛ووقار نوسكينة ،ذل  العجب العجيب، فالمتأين الذي كأيت األمور بيفق

 .اهـ  ملسو هيلع هللا ىلصوإتباًعا لنبيه  ،لسنن ا هل يف الكون

M0N 
                                                           

 (، من ددكث عائشة.2583(، ومسلم يف صحيحه )2828) أخيجه البخاري يف صحيحه (1)
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  الوتر 

َعِن  َعْن َأبِى ُهَيْكَيةَ ( 2288) مسلم (2111)يف البخاري :الوتر -11

ا َمْن » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالن بِى   ْسُعوَن اْسما
 تِْسَعٌة َوتِ

ِ
َحِفَظَها َدَخَل الَجنََّة، َوإِنَّ اَّللَ ِوْتٌر َّلل

أن ا هل فيد أدد ال ثاين له وال كثبت من أسماء ا هل  :أي (الوتر) .«ُيِحب  اْلِوْترَ 

 .الفيد، بدليل صحيح، مع أنه كثبته بعض أهل العلم

 :(30/ 21يف تفسيره )  قال القرطبي

 َتعَ  :َواْلَوْتيُ 
ِ
ٌة باَِل  :اَلىاْنِفَياُد ِصَفاِت ا هل ، َوُقو  ، َوُقْدَرٌة باَِل َعْجز  ِعزي باَِل ُذلٍّ

 ، ، َوَبَصٌي باَِل َعَمى، َوَكاَلٌم باَِل َخَيس  ، َوَدَياٌة باَِل َمْوت  ، َوِعْلٌم باَِل َجْهل  َضْعف 

، َوَما َواَزاَها َوَسْمٌع باَِل   .هـا .َصَمم 

 تِْسَعٌة » :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي هذ  األسماء أرجو أن تكون هي الميادة من ددكث 
ِ
َّلل

ا َمْن َحِفَظَها َدَخَل الَجنََّة، َوإِنَّ اَّللَ ِوْتٌر ُيِحب  اْلِوْترَ  ْسُعوَن اْسما
وإال فأسماء ا هل  ،«َوتِ

تعالى الحسنى غيي محصورة بعدد معلوم لنا على ما تقدم، زد على ذل  أنني لم 

 حم جم هل.}[2]الفاتحة:{ يم ىم مم } :أذكي األسماء الميكبة كـ
  ،[1 :]آل عمران { جنحن مم خم

 

 .والحمد  هل رب العالمين
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 فصل

لعدم دصي أسماء ا هل يف تسـعة وتسـعين بعـض  وبياًنا ،واذكي هنا زكادة للفائدة

األسماء الحسنى الثابتة يف القيآن، والسنة زكادة عن التسـعة والتسـعين المـذكورة 

 قبل، وا هل الموفق.

 

  احليي 

  .[25:البقرة] { زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ } :احليي -011

 ،والذنوب ،ودذر من المعاصي ،ولذل  أمي بالطاعات (،حيٌي كريم)فهو 

  .والعصيان ،والفسوق ،وككي  الكفي ،ولذل  كحُب الطاعات ،والسيئات

   ا هليف المخلوق هو الذي ميله إلى الطاعة محبًة وفعال و (الحييـ)ف
ٌ
ديي

  ،كأمي بالطاعة وكنهى عن المعصية
ٌ
  .كستحي من عبد  أن كدعو  وال ككيمهوديي

كحب أهل الحياء، والسرت، ومن سرت  :الحيي الستيي :  قال السعدي

الدنيا، واآلخية، ولهذا ككي  من عبد  إذا فعل معصية أن  مسلما سرت ا هل عليه يف 

كذكعها، بل كتوب إليه فيما بينه وبينه وال كظهيها للناس، وإن من أمقت الناس 

 اهـ.ت عاصًيا، وا هل كسرت  فيصبح ككشف سرت ا هل عليهإليه من با
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  الستري 

 جح مج} :قال تعالىبفتح السين، الذي كسرت على عبد   :الَسِتري -010
 .[58:األحزاب] { مخجس جخ مح

َحيِيٌّ عزَّ وجلَّ  إِنَّ اَّلل» :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول ا هل :َقاَل  ْبِن ُأَمي َة  َوَعْن َكْعَلى

وهو ددكٌث  (،112( والنسائي)1/221( وأدمد )1112د )أخيجه أبو داو، «ِستِّير

 .وال كصح ،]كا ساتي[ والعامة كقولون ستار، صحيٌح 

  :   قال ابن القيم

 وهو الحيي فليس كفضح عبـد 

 

 عنــد التجــاهي منــه بالعصــيان  

ـــــرت   ـــــه س ـــــي علي ـــــه كلق  لكن

 

 فهو الَستِيي وصـادب الغفـيان  
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  الكفيل 

  .ضامنال :الكفيل -012

ضامنًا  :أي .[10:]النحل { زنمن رن مم ام يل } :تعالىقال 

يف كتاب الحواالت، بعد ددكث رقم  وعلق اإلمام البخاري .عليكم

 .(2/318)ووصله أدمد ( 2281)

ُه َذَكَر َرُجًلا ِمْن َبنِي إِْسَرائِيَل » :قوله  َكِفيلا  :َأنَّ
ِ
اليجل الذي  :«َقاَل َكَفى بِاَّلل

  كما يف ددكث َأبِي ُهَيْكَيَة استلف ألف دكنار 
ِ
ُه َذَكَر » :ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل ا هل َأنَّ

 .ِلَفُه َأْلَف ِدينَار  َرُجًلا ِمْن َبنِي إِْسَرائِيَل، َسَأَل َبْعَض َبنِي إِْسَرائِيَل َأْن ُيْس 

َهَداِء ُأْشِهُدُهمْ اْئتِ  :َفَقاَل    .نِي بِالش 

ا :َفَقاَل    َشِهيدا
ِ
 .َكَفى بِاَّلل

 .َفْأتِنِي بِالَكِفيلِ  :اَل قَ  

 َكِفيًلا  :َقاَل  
ِ
 .َكَفى بِاَّلل

ى، َفَخَرَج ِفي الَبْحرِ َفَقَضى َحاَجَتُه،  :َقاَل   َصَدْقَت، َفَدَفَعَها إَِلْيِه إَِلى َأَجل  ُمَسمًّ

َلُه، َفَلمْ  َيِجْد َمْرَكباا، َفَأَخَذ  ُثمَّ الَتَمَس َمْرَكباا َيْرَكُبَها َيْقَدُم َعَلْيِه لِْْلََجِل الَِّذي َأجَّ

َج  َخَشَبةا َفنََقَرَها، َفَأْدَخَل فِيَها َأْلَف ِدينَار  َوَصِحيَفةا ِمنُْه إَِلى َصاِحبِِه، ُثمَّ َزجَّ

 .مَّ َأَتى بَِها إَِلى الَبْحرِ َمْوِضَعَها، ثُ 

ا َألْ  :َفَقاَل   ْفُت ُفًلَنا ، َفَسَأَلنِي َكِفيًلَ،َف اللهمَّ إِنََّك َتْعَلُم َأنِّي ُكنُْت َتَسلَّ  ِدينَار 

ا، َفُقْلُت  :َفُقْلُت  ، َفَرِضَي بَِك، َوَسَأَلنِي َشِهيدا  َكِفيًلا
ِ
ا،  :َكَفى بِاَّلل  َشِهيدا

ِ
َكَفى بِاَّلل

َفَرِضَي بَِك، َوَأنِّي َجَهْدُت َأْن َأِجَد َمْرَكباا َأْبَعُث إَِلْيِه الَِّذي َلُه َفَلْم َأْقِدْر، َوإِنِّي 
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يِه، ُثمَّ اْنَصَرَف َوُهَو فِي َذلَِك 
َأْسَتْوِدُعَكَها، َفَرَمى بَِها ِفي الَبْحرِ َحتَّى َوَلَجْت فِ

ُجُل الَِّذي َكاَن َأْسَلَفُه، َينُْظُر َلَعلَّ َمْرَكباا  َيْلَتِمُس َمْرَكباا َيْخُرُج إَِلى َبَلِدِه، َفَخَرَج الرَّ

ا َنَشَرَها َقْد َجاَء بَِمالِِه، َفإَِذا بِالَخ  يَها الَماُل، َفَأَخَذَها أِلَْهِلِه َحَطباا، َفَلمَّ
َشَبِة الَّتِي فِ

ِحيَفَة، ُثمَّ َقِدَم الَِّذي َكاَن َأْسَلَفهُ   .، َفَأَتى بِاألَْلِف ِدينَار  َوَجَد الَماَل َوالصَّ

ا فِي َطَلِب َمْرَكب  آِلتَِيَك ِبمَ  :َفَقاَل    َما ِزْلُت َجاِهدا
ِ
ا الَِك، َفَما َوَجْدُت َمْرَكبا َواَّلل

 .َقْبَل الَِّذي َأَتْيُت فِيهِ 

 .َهْل ُكنَْت َبَعْثَت إَِليَّ ِبَشْيء ؟  :َقاَل  

 .باا َقْبَل الَِّذي ِجْئُت فِيهِ ُأْخبُِرَك َأنِّي َلْم َأِجْد َمْركَ  :َقاَل 

ينَاِر َفإِنَّ اَّللَ َقْد َأدَّى َعْنَك الَِّذي َبَعْثَت فِي الَخ  :َقاَل   َشَبِة، َفاْنَصرِْف بِاألَْلِف الدِّ

ا  .أخيجه البخاري (1)«َراِشدا

 .ضامنًا ،فإذا أراد اإلنسان أن كخفي ذمة ا هل، أهلكه ا هل :ا هل كفياًل 

  :    قال ابن القيم

ــه   وهــو الكفيــل بكــل مــا كدعون

 

 ال كعــرتي جــدوا  مــن نقصــان  
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 (.2281أخيجه اإلمام البخاري يف صحيحه ) (1)
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   احلاك 

بين عباد  يف الدنيا بتيسيي طيق التحاكم   أي الذي كحكم :احلاكم -018

 :ويف اآلخية كقضي بينهم سبحانه بالحق، لهم وباالنتقام من المجيمين

 .[8:الشورى] { ىي ني مي زي ري ٰى}

َن ُه كْمنَع اْلَخْصَمْيِن من  :  قال اإلمام السعدي
ِ
سمي اْلَحاكِم َداكما أل

 اهـ.التظالم

  :   قال ابن القيم

العــدل  وقــد دكــا  الحــاكم

 اليضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 

 يف كتبـــه عنـــه بـــال نكـــيان  

 

  اهلادي 

 خض حض} :تعالىقال  .أي الذي كهدي وكوفق وكدل وكيشد :اهلادي -013

 .[53:الحج]  {مغ جغ مع جع مظ حط مض

  .كما يف الجامع الصحيح أثبت هذا االسم أكضا الشيخ مقبل وقد

ُهَو ال ِذي ُهَو ال ِذي هدى خلقه إَِلى َمْعيَفته وربوبيته وَ  :  قال السعدي

 خي حي جي يه ىه } :هدى عباد  إَِلى صياطه اْلُمْسَتقيم َكَما َقاَل َتَعاَلى

 اهـ .[112:]البقية {مي

  :  قال ابن القيم

ـــيض  ـــة الم ـــى يف رقي ـــد أت  ولق

 

ى عــن الهــادي المبــين أتــم مــا   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  تبي
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  العالم 

ي صفة مبالغة من العلم عالم الغيوب وغييها، الذي كعلم الس :العالم -015

  .وأخفى وال كخفى عليه شيء

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح} :تعالىقال 
 .{حض جض

  

  الوارث 

ومعنا  الذي كيث عباد  ، هذا من األسماء المختلف فيها :الوَارِثُ -015

 .كقبضهم فال كبقى إال هو سبحانه وتعالى

كل َباق  بعد َذاِهب َفُهَو وراث َأو لم ككن على َهَذا كدل  :   قال السعدي

متعنَا » :َكاَن َكُقول فِي ُدَعاِئهِ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَكلَِمة َوفِي الَحِدكث َأن َرُسول ا هل وضع 

  .(1)«بأسماعنا وأبصارنا واجعله اْلَواِرث منا
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ودسنه اإلمام -رضي ا هل عنهما-(، من ددكث ابن عمي 3512أخيجه اإلمام الرتمذي يف سننه ) (1)

 األلباين ردمه ا هل تعالى يف صحيح الرتمذي.
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 ولي والنصري امل 

 :النصري  -011    .املوىل -017

 {مق حق مف خف} :وكنصيهم قال تعالى ،عباد الذي كتولى  
 .[78:الحج]

َونِْعَم » «َفنِْعَم اْلَمْوَلى» :من األسماء الميكبةوقد تجعل هذ  األسماء  

 .وقد نقل شيخ اإلسالم اإلجماع على جواز دعاء ا هل باألسماء الميكبة، «يرُ النَِّص 

وباب األسماء والصفات باب واسع، ُألفت فيه المختصيات والمطوالت، 

 .وا هل المستعانلكن ما قل وكفى فيه خيي، 
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 تنبيهات

قال شيخ  ملسو هيلع هللا ىلصسيد األسماء الحسنى لم كثبت ميفوًعا عن النبي  :يهتنب 

إن التسعة والتسعين اسًما لم كيد يف " :(2/381) «الفتاوى الكربى»اإلسالم يف 

، وأشهي ما عند الناس فيها ددكث الرتمذي ملسو هيلع هللا ىلصتعيينها ددكث صحيح عن النبي 

حدكث ودفاظ أهل ال ،الذي روا  الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي دمزة

كقولون هذ  الزكادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحدكث، 

 ـاه .وفيها ددكث ثان أضعف من هذا روا  ابن ماجه

على الزكادة يف  لأن الزكادة يف المباين تد ،القاعدة عند أهل البيان :تنبيه 

وادد على معنى  ةالاب ما جاء من األسماء الحسنى الدالمعاين، ومن هذا الب

 .اليازق، واليزاق، والعالم، والعليم، والعالم :فإهنا تثبت على ما جائت فمثال

  :(35) «األسنى يف شرح األسماء الحسنى»يف  قال القرطبي

ال خالف يف أن االسم الوادد قد كيد على مفهومات، وال كنبغي أن تختلف 

هوم أنه ليس يف األسماء الحسنى تيادف، وأن كل اسم منها مختص بمف

 انتهى .كالوادد، واألدد، والغفور، والغافي، والغفار، والعليم والخبيي وشبهها

األسماء المقرتنة ال كصح فيها إطالق اسم منها دون اآلخي، قال ابن  :الثاين

 :(181 :)ص «إكثار الحق على الخلق»الوزكي يف 

 على تقدكي صحة أن اسم الضار ال كجوز إفياد  عن النافع، فحين لم كجز

إفياد  لم ككن مفيًدا من أسماء ا هل تعالى، وإذا وجب ضمه إلى النافع كانا مًعا 

عبدا هل وبعلب ، فلو نطقت بالضار  :كاالسم الوادد الميكب من كلمتين، مثل
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ودد  لم ككن اسًما لذل  المسمى به، ومتى كان االسم هو الضار النافع مًعا 

نى مال  األمي كله، ومال  كان يف معنى مال  الضي والنفع؛ وذل  يف مع

 زث} :المل ، وهذا المعنى من األسماء الحسنى، وهو يف معنى قوله تعالى

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
وهو  .اآلكة [25 :]آل عمران {زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم يل ىل

 .يف معنى القدكي على كل شيء 

كعود  وميزان األسماء الحسنى كدور على المدح بالمل  واالستقالل وما 

 هـا .إلى هذا المعنى، وعلى المدح بالحمد والثناء وما كعود إلى ذل 
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 فصل

  وجوب احرتام أمساء اهلل 

 {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي} : قال ا هل
 .[82:]الحج

 تحت قول المصنف  (فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد)وقد قلت يف كتابي 

  «باب احترام أسماء اَّلل تعالى» 

وصفاته تكون  هو التقدكي واإلجالل، وادرتام أسماء ا هل  :درتاماال

 :بأمور

 . ملسو هيلع هللا ىلصلنفسه، وأثبته رسوله  إثبات ما أثبته ا هل  :

إثبات ما تضمنته من الصفات، إذ أن كل اسم كتضمن صفة، فالسميع  :

 .وهكذا ،كسمع، والبصيي كبصي، والقوي ذو القوة

  { نئىئ مئ زئ رئ ّٰ} :، قال تعالىهبا دعاء ا هل  :

 .[081:األعراف]

، وإن كانت غيي مختصة عدم التسمي هبا إن كانت مختصة با هل  :

 .منع الجمع بين التسمية والصفة على ما كأيت يف ددكث الباب

التبيني »اعتقاد عدم دصيها بعدد معلوم لنا على ما بينته يف كتابي  :

 .«  ي سعة  تسعةنيخلطأ من حصر أمساء اهلل

أن المؤمن كيدم وكحسن وغيي  :بمقتضاها بمعنى التعبد  هل  :
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 .ذل 

 يئ} :البعد عن اإللحاد فيها بجميع أنواع اإللحاد، قال ا هل  :

 .[081:]األعراف {نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب

، «نالقواعد احلعان  ي أمساء تصفات الرمح» :وقد ذكيت أنواع اإللحاد يف كتابي

 .وتقدم ذكي ملخصه

ادرتام أدلتها وصيانتها من التحيكف والتعطيل، والتكييف والتمثيل،  :

 .والتأوكل الفاسد، والتفوكض وغيي ذل  مما كسلكه المبتدعة

 :ادرتامها من االمتهان أو الدوس عليها ونحو ذل ، قال ا هل  :

 .[82:الحج] {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي}

ا، » :ملسو هيلع هللا ىلصعدم الحلف إال هبا كما تقدم قول النبي  : َمْن َكاَن َحالِفا

 َأْو لَِيْصُمْت 
ِ
 .(1)«َفْلَيْحِلْف بِاَّلل

 » : ملسو هيلع هللا ىلصالتعبيد هبا، قال رسول ا هل  :
ِ
َعْبُد  :َأَحب  األَْسَماِء إَِلى اَّلل

ْحَمنِ   َوَعْبُد الرَّ
ِ
 . ، من ددكث اْبِن ُعَمَي (2)«اَّلل

اعتقاد ما تضمنته من المدح، وما دلت عليه من الكمال، فإهنا  :

 .أسماء مدح وكمال

{ حط مض} :هبا، قال ا هل  ذكي ا هل  :
 .[052:]البقرة

 
ِ
 » :ملسو هيلع هللا ىلصوَقاَل َرُسوُل ا هل

ِ
أخيجه الرتمذي  «اَل َيَزاُل لَِساُنَك َرْطباا ِمْن ِذْكرِ اَّلل

                                                           
 ْبِن ُعَميَ  (،1212(، ومسلم )2288أخيجه البخاري ) (1)

ِ
 . َعْن َعْبِد ا هل

 (، وغييهما.2833(، والرتمذي )18132أخيجه أدمد ) (2)
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(3385) 
ِ
 .ْبِن ُبْسي   ، َعْن َعْبِد ا هل

:  
ِ
ا ِماَئةا » :ملسو هيلع هللا ىلصإدصائها، َقاَل َرُسوُل ا هل ْسِعيَن اْسما

ِه تِْسَعةا َوتِ إِنَّ لِلَّ

ا، َمْن َأْحَصاَها َدَخَل الَجنَّةَ  هو الحفظ لها  :، واإلدصاء(1)متفق عليه، «إاِلَّ َواِحدا

  .والعمل بمقتضاها

 بل هي أسماء وصفات  هل اعتقاد أهنا غيي مخلوقة،  :

 .على الوجه الالئق به

، «القواعد احلعان  ي أمساء تصفات الرمحن» :وكل ما ذكيت من القواعد يف كتابي

فهو داللة إلى كيفية ادرتام هذ  األسماء وما دلت عليه من الصفات، بعيًدا عن 

 .سبيل المبتدعين والضالين، وبا هل التوفيق

 

 

M0N 
  

                                                           

 .(، َعْن َأبِي ُهَيْكَيَة 2288(، ومسلم )2832البخاري ) (1)
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 71 ............................................ العميع 
 77 ............................................ العيد 
 75 ............................................ الشا ي 
 75 ............................................ الشاكر 
 59 ........................................... الشكور 

 50 ............................................ الشهيد
 51 ............................................ الصمد 
 57 ............................................ الطبيب 
 55 ............................................ الطيب 
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 52 ............................................. الةامل 
 52 ............................................. الةزيز 
 29 ............................................ الةظيم 
 20 ............................................. الةفو 
 21 ............................................. الةليم 
 22 ............................................. الةلي 
 22 .............................................الغفار 
 544 ........................................... الغفور 

 545 ............................................ الغين
 547 ............................................ حالفتا 
 541 ................................... املعةر الباسط القابض 
 541 ........................................... القادر 
 547 ........................................... القاهر 
 545 .......................................... القدتس 

 545 ............................................ القدير
 542 ........................................... القريب 
 554 ............................................ القوي 
 555 ............................................ القهار 
 559 ............................................ القيوم 

 557 ........................................... الكبــري
 550 ..........................................  الكـــريـــم 
 551 ........................................... اللطيف 

 551 ............................................ املؤمن
 551 ............................................ املبني 
 551 ........................................... املتةال 
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 557 ........................................... املتكرب
 557 ............................................ املتني 
 555 ........................................... اجمليب 
 555 ............................................ اجمليد 
 552 ........................................... احمليط 
 552 .......................................... املعتةان 
 594 ........................................... املصور 
 595 ............................................ املالك 
 595 ........................................... املقتدر 
 599 ........................................ املؤخر   املقدم 
 590 ........................................... املةطي 

 591 ........................................... املقيت
 591 ............................................ امللك 
 591 ........................................... املليك 
 591 ............................................ املنان 
 597 ........................................... املهيمن 
 597 ............................................ النور 
 595 ........................................... الواحد 
 595 ........................................... الواسع 
 592 ........................................... الودتد 
 574 ........................................... الوكيل 
 575 ............................................ الولي 
 575 ........................................... الوهاب 
 577 ............................................ الوسر 

 570 ............................................ فصل
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 570 ............................................ احليي 
 571 ........................................... العتري 
 571 ........................................... الكفيل 
 575 ........................................... احلاكم 
 575 ........................................... اهلادي 
 572 ............................................ الةالم 
 572 ........................................... الوارث 
 504 ....................................... تالنصري املولي 

 505 ........................................... سنبيهات
 507 ............................................ فصل

  ............................... 507 اهلل أمساء احرتام تجوب
 501 ........................................... الفهرس

 

 

 

 


